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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من 
 وحده ال شري  ل ه  يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال اله إال اهلل

 .، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
أما بعد ؛؛ فإن التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعًا ، وعلى رأسهم محمد ص لى اهلل علي ه   

التي تكررت في القرآن والس ن  ، حي ا اعتبره ا    ( ال إله إال اهلل: ) وسلم يتمثل في شهادة 
الم ، ومن أجل هذه الشهادة قامت المع ار  ،  الرسول صلى اهلل عليه وسلم الركن األول لإلس

 . حتى دخل الكفار اإلسالم 
وقد تكلمت عنها اجمااًل في بعض كتبي ، وأحببت أن أفردها في رس ال  خاص   ، بع د أن    

( باب العلم قبل القول والعمل: ) توسع  في شرحها ، وال سيما وقد قال البخاري في صحيحه 
 .فبدأ بالعلم ، وأن العلماء هم ورث  األنبياء .  {أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ}: لقول اهلل تعالى . 

مكانتها ، وفضلها ، وحقيقتها ، ونفعها ، ومعناها ، وشروطها ، ونواقضها ، : وسأشرح لكم 
 .وغيرها من األمور المهم  

 . واهلل أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالص  هلل تعالى 
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 :أركان اإلسالم 
- :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، بني اإلسالم على خمس 

 . شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمد رسول اهلل - 1
 ( . ال معبود بحق إال اهلل ، ومحمد تجب طاعته في الدين) 
 : وإقام الصالة - 2
 ( . أداؤها بأركانها وواجباتها والخشوع فيها) 
 : يتاء الزكاة وإ- 3
في المائ  منها  2.2غرامًا ذهبًا أو ما يعادلها من النقود بدفع  78تجب الزكاة إذا مل  ) 

 ( . بعد سن  ، وغير النقود لكل منها مقدار معين
 : وحج البيت - 4
 ( . من استطاع إليه سبيال)  
 :وصوم رمضان - 2
 ( . لفجر حتى الغروب مع الني االمتناع عن الطعام والشراب ، وجميع المفطرات من ا) 
 

 :أركان اإليمان 
 ( . بوجوده ووحدانيته في الصفات والعبادة: ) أن نؤمن باهلل - 1
 ( . مخلوقات من نور ال نراهم لتنفيذ أوامر اهلل: ) ومالئكته - 2
 ( . التوراة واإلنجيل والزبور والقرآن وهو أفضلها: ) وكتبه - 3
 ( . رهم محمدأولهم نوح وآخ: ) ورسله - 4
 ( . يوم الحساب لمحاسب  الناس على أعمالهم: ) واليوم اآلخر - 2
 ( . الرضا بالقدر خيره وشره ، مع األخذ باألسباب: ) وتؤمن بالقدر خيره وشره - 6
 

 :مكان  ال إله إال اهلل 
َِِ  هُ         شَهََِِ اللهههُ أَنَّههُ إَ إِلَههَ إِإَّ  ُهاَ مَالئَِ َ   َه      }: قال اهلل تعالى - 1 َ  َإ ِإَلهَه ِإإَّ ُ هَا الئ ِْه  ْ َِهِا ِلالئ ِ لئهِم َآِ   ُة َمُأْمُلهاائ الئ

 . {الئحَ  يمُ
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 . {ِمَمَا أَرْسَلئنَا م ن آَبْل كَ م ن رَّسُالٍ إِلَّا نُاح ي إِلَيْه  أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبَُُمن}: وقال تعالى - 2
من قال ال إله إال اهلل ، وكفر بما يعبد من دون : )ليه وسلم وقال رسول اهلل صلى اهلل ع- 3

 ( .اهلل حرم ماله ودمه وحسابه على اهلل
وهذه الكلم  هي التي يدخل بها الكافر اإلسالم ، فمن قالها عصم ماله ودمه ، ومن لم 

 . يقلها لم يعصم دمه وماله 
نبي صلى اهلل عليه وسلم لما بعا وهذه الكلم  الطيب  أو ما يدعو إليها المسلم ، فإن ال- 4

إن  تأتي قومًا من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه : ) معاذًا إلى اليمن قال له 
 . الحديا ( شهادة أن ال إله إال اله 

إنها كلم  يعلنا المسلمون ف ي  : ) قال ابن القيم في زاد المعاد عن مكان  ال إله إال اهلل - 2
خطبتهم وخلقت ألجلها جميع المخلوقات ، وبها أرسل اهلل الرس ل ،  أذانهم وإقامتهم و

وبها انقسمت الخليق  إلى مؤمنين وكافين ، وألجلها جردت سيوف الجهاد ، وهي حق 
اهلل على العباد ، فهي كلم  اإلسالم ومفت اح دار الس الم ، وعنه ا يس أل األول ون      

 : يسأل عن مسألتين واآلخرون ، فال تزول قدما العبد بين يدي اهلل حتى 
 ( ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟) 

 . بتحقيق ال إله إال اهلل معرف  وإقرارًا وعماًل : وجواب األولى 
 . بتحقيق أن محمدًا رسول اهلل معرف  وانقيادًا وطاع  : وجوال الثاني  

د أن ال إله إال اهلل ، وأن شه: المسلم إذا ُسئل في القبر : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 6
 ُثَبِّتُ اللههُ الَّذ  نَ آمَنُاائ لِالئَْاْلِ الثَّالِت  ف ي الئحَيَاة  الَُّنئيَا مَف ي اآلخ رَة  }: محمدًا رسول اهلل ، فلذل  قوله تعالى 

 . {مَ ُض لُّ اللههُ الظَّال ِ نيَ مَ َفئَِلُ اللههُ مَا  َشَاء
ش هادة أن ال إل ه إال اهلل وأن   : ُبني اإلسالم على خمس :  وقال صلى اهلل عليه وسلم- 8

 . الحديا ( محمدًا رسول اهلل 
 .ال إله إال اهلل : ما أنعم اهلل على العباد نعم  أعظم من أن عرفهم : وقال ابن ُعيين  - 7
 إن ال إله إال اهلل ألهل الجن  كالماء الب ارد ( : كلم  اإلخالص)وقال ابن رجب في كتابه - 9

 . ألهل الدنيا 
 . شهادة أن ال إله إال اهلل  {مَثَ ً كَل َِةِ طَيِّبَةِ}: وقال ابن عباس في قوله تعالى - 11
 



 (6) 

إن لهذه الكلم  مكان  في الدين ، وأهمي  في الحياة ، وأنها أول واج ب  : الخالص   - 11
خ الص ، وش هادة   على العباد ، ألنها األساس الذي تبني عليه جميع األعمال ، فهي كلم  اإل

َوَما َخَلْقُت }: الحق ، ودعوة الحق ، وبراءة من الشر  ، وألجلها خلق اهلل الخلق  قال تعالى 
 . {اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن

 

 :فضل ال إله إال اهلل 
ي رحمه اهلل تعالى م ن ه ذه   ، وقد استدل البخار{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّها اللَّههُ  }: قال اهلل تعالى - 1

 ( . باب العلم قبل القول والعمل: ) اآلي  على تقديم العلم فقال 
اإليمان بضع وستون شعب  ، أفضلها قول ال : ) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - 2

 ( . من ثالث  إلى تسع : البضع  -( إله إال اهلل ، وأدناها إماط  األذى عن الطريق
ال إل ه إال اهلل  : من اللي ل فق ال    -أي سقط  -من تعار : اهلل عليه وسلم  وقال صلى- 3

وحده ال شري  له ، له المل  وله الحمد ، وهو على كل ش   ق دير ، س بحان اهلل ،    
الله م  : والحمد هلل ، وال إله إال اهلل ، واهلل أكبر ، وال حول وال قوة إال باهلل ، ثم ق ال  

 ( . فإن توضأ وصلى قبلت صالته أغفر لي ، أو دعا استجيب له
ال إله إال اهلل العظيم الحليم ، : ) كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول عند الكرب - 4

ال إله إال اهلل رب العرض العظ يم ، ال إل ه إال اهلل رب الس موات ورب األرض ورب    
 ( . العرش العظيم

اللهم إني أسأل  بأني أشهد أن  أنت  : )سمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم رجاًل يقول - 2
اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد ، فقال صلى 

والذي نفسي بيده لقد سأل اهلل بإسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب : اهلل عليه وسلم 
 ( . وإذا سئل به أعطى

ال : ي ذي النون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت دعون: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 6
لم يدع بها رجل مسلم في ش   ق ط إال   ( إله إال أنت سبحان  إني كنت من الظالمين 

 ( . استجاب اهلل له
وأنا أشهد أن ال إل ه إال   (1)من قال حين يسمع المؤذن : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 8

عبده ورسوله ، رضيت ب اهلل رب ًا وبمحم د     اهلل وحده ال شري  له وأشهد أن محمدًا
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 ( . رسواًل وباإلسالم دينًا غفر له ما تقدم من ذنبه
اللهم أنت رب ي ال  : من قال حين يصبح أو حين يمسي : ) وقال صلى اله عليه وسلم - 7

إله إال أنت خلقتني ، وأنا عبد  ، وأنا على عهد  ووعد  ما استطعت ، أعوذ ب  من 
ل  بنعمت  علّي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر ال ذنوب   (2)وء شر ما صنعت ، أب

 ( .إال أنت ، فمات من يومه أو ليلته دخل الجن 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرف  ، وأفضل م ا قل ت أن ا    : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 9

 ( . ال إله إال اهلل وحده ال شري  له: والنبيون من قبلي 
من قال ال إله إال اهلل وحده ال شري  له ، ل ه المل   ،   : ) عليه وسلم  وقال صلى اهلل- 11

وله الحمد وهو على كل ش  قدين ، في يوم مائ  مرة ، كانت له عدل عشر رق اب ،  
وكتبت له مائ  حسن ، ومحيت عنه مائ  سيئ  ، وكانت له حرزًا من الشيطان يوم ه  

 ( . إال أحد عمل أكثر من ذل ذل  حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به 
أشهد أن ال إل ه إال  : من توضأ فأحسن الضوء ، فقال : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 11

اهلل وحده ال شري  له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فتحت له أب واب الجن   ،   
 ( . يدخل من أيها شاء

 ( .دخل الجن  - إله إال اهلل ال -من كان آخر كالمه : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 12
إن فضائل هذه الكلم  كثيرة ، وحقائقها وموقعها من ال دين ف وق م ا يص فه     : الخالص   

 .الواصفون ، ويعرفه العارفون فهي رأس اإلسالم مطلقًا وهي حقيق  األمر كله 
 

 :ال معبود بحق إال اهلل 
ال أحد يستحق العبادة ف ي  : ) أوضح  هذا هو التفسير الصحيح لشهادة ال إله إال اهلل وبعبارة

 ( . الوجود إال اهلل
والعبادة اسم جامع لما يحبه اهلل من األقوال واألفعال الظاهرة والباطن  كالص الة ، وال ذبح ،   

 ( .الدعاء هو العبادة: )والنذر وال سيما الدعاء لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
إَ شَهرِ كَ لَههُ مَلِهذَل كَ أُم هرَُْ مَأَنَهائ أَمَّلُ      *  ي مَنُُِ  ي مَمَحْيَهاََ مَمََِهات ي ل لههه  رَاِّ الئَِهالَِ نيَ    آُلئ إِنَّ صَ َت }: قال اهلل تعالى 

 . {الئُِِْل ِ نيَ
- :قوله تعالى ( ال معبود بحق إال اهلل )والدليل على تفسير 
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 . {م ن دُمن ه   ُاَ الئبَاط لُ مَأَنَّ اللَّهَ  ُاَ الئَِل يُّ الئ َبِريُ ذَل كَ لِأَنَّ اللَّهَ  ُاَ الئحَقُّ مَأَنَّ مَا  ََْعُانَ} - 1
لئَِاء لَهُ دَعْاَةُ الئحَقِّ مَالَّذ  نَ  ََْعُانَ م ن دُمن ه  إَ  َِْتَجِيبُانَ لَُِم لِشَيْءٍ إِإَّ كَبَاس َ  كَفَّيْه  إِلَى ا}: وقوله تعالى - 2

 . {ال غ ه  مَمَا دُعَاء الئ َاف رِ نَ إِإَّ ف ي ضَ َلٍل يَبْلُغَ فَاهُ مَمَا  ُاَ لِبَ
 .التوحيد : قال ( : له دعوة الحق: ) قال علي رضي اهلل عنه - أ 
 . ال إله إال اهلل ( : له دعوة الحق: ) وقال ابن عباس وغيره - ب
واًل ومعنى الكالم أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضًا وإما متنا: وقال غيره - ج

له من ُبعد ، كما أنه ال ينتفع بالم اء بالذي لم يصل فيه ال ذي يجعل ه مح اًل    
للشرب ، فكذل  هؤالء المشركون الذين يعبدون مع اهلل إله ًا آخ ر غي ره ال    

 . {مَمَا دُعَاء الئ َاف رِ نَ إِإَّ ف ي ضَ َلٍ}: ينتفعون بهم أبدًا في الدنيا واآلخرة، ولهذا قال
 . م اهلل على الذين يدعون غير اهلل بالكفر والضالل كما صرحت اآلي  لقد حك: أقول 

ال إل ه إال  )مفهوم : وأهم هذه المفاهيم التي يحتاج إليها تصحيحها ، بل ذل  ضرورة - 1
وهذه الكلم  التي هي رأس اإلسالم مطلقًا كما قال اإلمام ابن تيمي  ف ي الرس ال    ( اهلل

 .التدمري  
 : يدة الطحاوي  وهو من األحناف ويقوم شارح العق- 2
هذه كلم  التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم ، كم ا تق دم   ( : وال إله غيره: )قوله  

ذكره ، وإثبات التوحيد بهذه الكلم  باعتبار النفي واإلثبات المقتضي للحص ر ، ف إن   
: الى لم ا ق ال تع     -وله ذا واهلل أعل م    -اإلثبات المجرد قد يتطرق إليه االحتمال 

 . {إَّ إِلَهَ إِإَّ  ُاَ الرَّحَِْنُ الرَّح يمُ }، قال بعده  {مَإِلَُِ ُمْ إِلَهٌ مَاح ٌَ}
هب إن إلهنا واحد ، فليغرنا إله غيره ، فق ال  : فإنه قد خطر ببال أحد خاطر شيطاني 

 . {إَّ إِلَهَ إِإَّ  ُاَ الرَّحَِْنُ الرَّح يمُ} : تعالى 
 

 :ال اهلل ال إله في الوجود إ
- :هذا التفسير غير صحيح لألسباب اآلتي  

 :أن اآلله  المعبودة من دون اهلل كثيرة - 1
 . الهندوس في الهند يعبدون البقر ، بمنزل  اآلله  عندهم - أ 
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 . النصارى يعبدون عيسى ، وهو بمنزل  اإلله عندهم - ب 
ولياء ، حيا ي دعونهم  بعض المسلمين يعبدون األموات ، وال سيما األنبياء واأل- ج

: من دون اهلل ، ويستغيثون بهم ، ألن الرسول صلى اهلل علي ه وس لم يق ول    
 ( . الدعاء هو العبادة)

 : :والدليل على تعدد اآلله  الموجودة قوله تعالى - د 
ي  ََْعُانَ م ن دُمنِ اللهه  م هن شَهيْءٍ لََِّّها    مَمَا ظَلَِْنَا ُمْ مَلَ  ن ظَلَُِاائ أَنفَُُِِمْ فََِا أَغئنَتْ عَنُِْمْ آل َِتُُِمُ الَّت } 

 . {جَاء أَمْرُ رَلِّكَ مَمَا زَادُم ُمْ غَيْرَ تَتئبِيبٍ
ُِهْم َمَمه            }  ُِْم َمَذل هَك ِإفئُ  َِهِة َلهلئ َضهلُّاا َعهْن ََهُذما م هن ُدمِن اللَّهه  ُآْرَلاِنها آل  ا كَهانُاا  َفَلْاَلا َنَصَرُ ُم الَّهذ  َن اتَّ

 . { َفئتَرُمنَ
جَِْهل لَّنَها إِلًَِها    مَجَامَزئنَا لِبَن ي إِسْرَآ  يلَ الئبَحْرَ فَأَتَاْائ عَلَى آَاْمٍ  َِْ ُفُانَ عَلَى أَصْنَامٍ لَُِّهمْ آَهالُاائ  َها مُاسَهى ا    } 

 {كََِا لَُِمْ آل َِةٌ آَالَ إِنَّ ُمْ آَاْمٌ تَجَِْلُانَ
، والمعبود بح ق ه و اهلل    فهذه اآليات تفيد وجود آله  متعددة ، ولكنها باطل  

ذَل كَ لِأَنَّ اللَّهَ  ُاَ الئحَقُّ مَأَنَّ مَا  ََْعُانَ م ن دُمن ه  الئبَاط لُ مَأَنَّ اللَّهَ  ُاَ }: وحده ، والدليل قول اهلل تعالى 

 .{ الئَِل يُّ الئ َبِريُ
فشمل ذل  جميع اآلله  المعبودة من دون اهلل من البش ر والمالئك   والج ن     

ئر المخلوقات وتفيد آي  األعراف السابق  أن المسلم إذا تكلم بكالم كف ر ،  وسا
وهو ال يدري ، فنبه على ذل  فإنه ال يكفر كما فعل بنو إس رائيل ، والص حاب    

 . الذين سألوا النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 

 :ال خالق إال اهلل 
 : إلى طوائف ( ال إله إال اهلل) اختف الناس في معنى 

ال خالق وال رازق إال اهلل ، فإذا اعتقد المسلم أن اهلل وحده : إن معناها : ئف  األولى تقول الطا
ي ا رس ول اهلل أغثن ي ، ي ا     : هو الخالق والرازق أصبح مؤمنًا ، فإذا دعا غير اهلل ، وقال 

جيالني أشفني ، أو نذر له ، أو توجه إلى قبره وطاف به ال يضر بزعمهم ، ما دام يعتق د أن  
 . اهلل هو الخالق والرازق ، والرب وحده 
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وهذا خطأ ظاهر ، ألن المشركين الذين قاتلهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا يعتقدون 
آُهلئ مَهن   }أن اهلل وحده الرب والخالق والرازق والمدبر لألمور ، ق ال تع الى ع ن المش ركين     

ل كُ الَِِّْعَ ماألَلْصَارَ مَمَن  َُئرِجُ الئحَيَّ م نَ الئَِيِّت  مَ َُئرِجُ الئَِيَّتَ م نَ الئحَيِّ مَمَن  ََُلِّرُ  َرْزُآُ ُم مِّنَ الََِِّاء مَاألَرْضِ أَمَّن  َِْ

 . {األَمْرَ فََِيَُْالُانَ اللههُ فَُْلئ أَفَ َ تَتَُّْانَ
  ب اهلل  وهذا ش ر ! وبعض المنتسبين لإلسالم يعتقدون أن هنا  أقطابًا أربع  يدبرون الكون 

يجب أن يتوبوا منه ، ألن المدبر لألمور هو اهلل وحده ، وغيره عاجز عن تدبير نفسه فض اًل  
 . عن غيره 
إذا كانوا يعتقدون أن اهلل وحده هو الرب والخالق والرازق والمدبر للكون ، فكي ف  : فإن قيل 

 .عبد هؤالء المشركون غير اهلل ؟ 
: قرب إلى اهلل ، وليكونوا شفعاءهم عند اهلل ،  قال تعالى عبدوا غير اهلل ابتغاء الت: فالجواب 

اللَّه  زُلئفَى إِنَّ اللَّهَ  َحْ ُمُ لَيْنَُِمْ ف ي مَا  ُمْ  أَلَا ل لَّه  الَِّ نُ الئََال صُ مَالَّذ  نَ اتَََّذُما م ن دُمن ه  أَمْل يَاء مَا نَِْبَُُ ُمْ إِلَّا ل يَُْرِّلُانَا إِلَى}

 . {تَل فُانَ إِنَّ اللَّهَ لَا  ََِْ َ مَنْ  ُاَ كَاذ اٌ كَفَّارٌف يه   ََئ
مَ َِْبَُُمنَ م ن دُمنِ اللهه  مَا إَ  َضُرُّ ُمْ مَإَ  َنفَُُِِمْ مَ َُْالُانَ  َؤُإء شُفََِاؤُنَا ع نََ اللهه  آُلئ }: وقال تعالى عن المشركين 

 .{ ي الََِِّامَاَ  مَإَ ف ي األَرْضِ سُبْحَانَهُ مَتََِالَى عََِّا  ُشْرِكُانَأَتُنَبِّئُانَ اللههَ لَِِا إَ  َِْلَمُ ف 
فزعموا أنهم ال يعبدون غير اهلل إعراضًا عنه ، بل يعبدونهم ويدعونهم لإلقبال على اهلل ، فإن 

 . هؤالء شفعاء عند اهلل بزعمهم يتقربون بهم إلى اهلل 
ن بأسًا في دعاء األولياء واألموات ، فقد س معناهم  ال يرو -هداهم اهلل  -وبعض المسلمين 

ال ندعوا األولياء على اعتقاد أنهم قادرون على قضاء حوائجنا ، وإنم ا ن دعوهم   : يقولون 
على أنهم يشفعون لنا عند اهلل ، ولهم منزل  عند اهلل ، وزعموا أن هذا ال يناقض التوحي د ،  

 {َْعُ م ن دُمنِ اللهه  مَا إَ  َنفَُِكَ مَإَ  َضُرُّكَ فَإِن فََِلئتَ فَإِنَّهكَ إِذِا مِّهنَ الظَّهال ِ نيَ   مَإَ تَ}: وهذا خطأ ألن اهلل تعالى يقول 
 .  -أي المشركين  -

 ( .الدعاء هو العبادة: ) وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 . اهلل فكما أن الصالة عبادة ال تجوز لغير اهلل ، فكذل  الدعاء عبادة ال يجوز لغير 
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 :ال مطاع إال اهلل 
 . إن معنى ال إله إال اهلل : الطائف  الثاني  تقول 

ال مطاع بحق إال اهلل ، أو ال أحد يستحق اإلطاع  إال اهلل ، فمن أط اع غي ر اهلل فق د كف ر     
وذل  أنه لما كان جميع أهالي الهن د متفق ين   : بزعمهم ، ولهذه الطائف  قص  يحسن ذكرها 

لحري  واالستقالل ، وطرد اإلنجليز من الهند ، ولم يختلف في ذل  ح زب م ن   على مطالب  ا
األحزاب ، وال مل  من الملل ، واستعدوا للتضحي  بكل ما يملكون في ه ذا الس بيل ، قام ت    
طائف  من المسلمين بمشارك  الناس في هذا الجهاد ، محتجين بح  هي أق وى عن دهم م ن    

س بسبب خضوعهم لقوانين الحكوم  البريطاني  أصبحوا جميع الحجج ، وذل  زعمهم أن النا
مشركين ، ألن إطاع  القوانين عندهم عبادة بال ش  ، وزعموا أن ه مفه وم ال إل ه إال اهلل    

 . الم مطاع إال اهلل ولهم في هذا مؤلفات كثيرة : زاعمين أن معناها 
اإليمان ، وأعلن في محكم وعلى هذا األساس حكموا بالكفر على المسلمين الذين أكرمهم اهلل ب

مَضَرَاَ اللَّهُ مَثَلِا لَّلَّذ  نَ آمَنُاا ا مْرَأَةَ ف رْعَاْنَ إِذئ آَالَتْ رَاِّ الْنِ ل ي }:كتابه أنه تقبل منهم ذل  حيا يقول اهلل تعالى 

 .{ مِ الظَّال ِ نيَع نََكَ لَيْتِا ف ي الئجَنَّة  مَنَجِّن ي م ن ف رْعَاْنَ مَعََِل ه  مَنَجِّن ي م نَ الئَْاْ
وقوانين حكومته ، ومع ذل  ( فرعون)وال ش  أن إمرأة فرعون عاشت مطيع  ألوامر زوجها 

 . جعلها اهلل مثاًل للمؤمنين ، فلله الحمد على هذا التيسير والتخفيف 
ومع روف للجميع ما ذكر اهلل لنا عن يوسف عليه السالم من قبوله الوظيف   تح ت المل      

 .الكافر 
ا يعرف الجميع أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعا جماع  من الصحاب  إل ى الحبش     كم

 .يطلبون األمن ، ولم يعملوا هنا  انقالبًا ثوريًا ضد النجاشي ، بل عاشوا مطمئنين هادئين 
وعلى هذا األساس حرفوا معاني اآليات التي جاء فيها األمر بعبادة اهلل ، والنهي عن عب ادة  

فسروا الطاغوت بإطاع  قوانين الحكوم  غير المسلم  ، رغم م ا اتف ق علي ه     غيره ، كما
 . المفسرون من أن المراد من عبادة الطاغوت عبادة اآلله  الباطل  

وهذه المزاعم كلها غلو منهم ، ودين اهلل براء منه ، وهذه الطائف  ص نو جماع   التكفي ر    
أي أخته ا  : ص نو جماع   التكفي ر    )والهج رة التي ظهرت في مصر وغيرها من ال بالد  

 ( .ومثيلتها
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 :  تفسير سيد قطب
 : قول اهلل عز وجل ( سيد قطب)ومن الخطأ ما فسر به 

  {مَ ُاَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  ُاَ}- 1
 .أي فال شري  له في الخلق واالختيار  
، ضيع ب ه   هذا معنى من معاني الربوبي  التي اعترف بها المشركون كما تقدم: أقول  

ال معبود بح ق إال  : كما سبق تفسيرها الصحيح ( ال إله إال اهلل )المعنى الحقيقي لكلم  
 . معناه المعبود ، وليس معناه الخالق : اهلل ، ألن اإلله 

 {ِإَلِه النَّاِس}: وقريب من قوله في تفسير قوله تعالى - 2
 ( هو المستعلي المستولي المتسلط: واإلله  
االستعالء والسلطان والحكم والمل  وال سيادة من ص فات ال رب ومثله ا     إن: أقول  

الخلق والرزق واإلحياء واإلمات  والتدبير التي اعترف بها المشركون ، كما تقدم ف ي  
 . سورة يونس 

هو المعبود ، ولذل  رفضوها ألنه ت دعوهم إل ى   : والعرب كانوا يعرفون معنى اإلله 
إِنَُِّمْ كَانُاا إِذَا آ يلَ لَُِهمْ لَها إِلَههَ    }: دة آلهتهم ، كما قال اهلل عنهم عبادة اهلل وحده ، وتر  عبا

 .{ لَلئ جَاء لِالئحَقِّ مَصَََّقَ الئُِرْسَل نيَ*  مَ َُْالُانَ أَ  نَّا لَتَارِكُاا آل َِت نَا ل شَاع رٍ مَّجْنُانٍ*  إِلَّا اللَّهُ  َِْتَ ئبِرُمنَ
 . {أَجََِلَ الئِل َِةَ إِلًَِا مَاح ًَا إِنَّ  َذَا لَشَيْءٌ عُجَااٌ}: ين وقال اهلل يحكي قول المشرك

: اإلل ه  : فقد فس ر اب ن كثي ر    ( أي أزعم أن المعبود واحد ال إله إال هو: ) قال ابن كثير 
 .المعبود

 

 :تفسير ابن تيمي  
اهلل أنه رب كل ش  اإلله هو المستحق للعبادة ، فأما من اعتقد في : قال ابن تيمي  رحمه اهلل 

وخالقه ، وهو مع هذا يعبد غيره ، فإنه مشر  بربه ، متخذ من دونه إله ًا آخ ر ، فليس ت    
اآلله  هي الخلق ، أو القدرة على الخلق ، أو القدم كما يفسرها هؤالء المبتدعون في التوحيد 

ب وغيرهم لم من أهل الكالم ، إذ  المشركون الذين شهد اهلل ورسوله بأنهم مشركون من العر
إن ه ال  : يكونوا يشكون في أن اهلل خالق كل ش  وربه ، فلو كان هذا هو اإلله لكانوا قائلين 

 . إله إال اهلل 
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فهذا موضع عظيم جدًا ينبغي معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل اإلسالم ، حتى 
ركًا ، وأدخل وا ف ي   صاروا يدخلون في أمور عظيم  هي شر  ينافي اإلسالم ال يحسبونها ش

التوحيد واإلسالم أمورًا باطل  ظنوها من التوحيد وهي تنافيه ، وأخرجوا من اإلسالم والتوحيد 
أمورًا عظيم  لم يظنوها من التوحيد وهي أصله ، فأكثر هؤالء المتكلم ين دون م ا يتعل ق    

 . بالعمل واإلرادة واعتقاد ذل  
توحيد اإلرادة والقصد ، وهو توحيد العب ادة ، وه و   بل التوحيد الذي ال بد منه ال يكون إال ب

أن يقصد اهلل بالعبادة ويريده بذل  دون ما سواه ، وهذا ه و  : تحقيق شهادة أن ال إله إال اهلل 
 : اإلسالم ، فإن اإلسالم يتضمن أصلين 

 . االستسالم هلل  :أحدهما 
الم له وهذا هو االستس الم هلل  أن يكون ذل  له سالمًا ، فال يشر  به أحد في اإلس :والثاني 

 . دون ما سواه 
 

 :ال حاكم إال اهلل 
ال مطاع بحق إال اهلل ، وقد تبين خطأ هذا التفسير كما تقدم ما ذكره : وقريب من هذا التفسير 

وأخيرًا يدخل في إطار المجتمع الج اهلي  : في كتابه معالم في الطريق حين قال ( سيد قطب)
سها أنها مسلم  وهذه المجتمعات ال تدخل في هذا اإلطار ، ال ألنه ا  تل  المجتمعات تزعم لنف

ولكنها ت دخل ف ي    (3)تعتقد بألوهي  غير اهلل ، وال ألنها تقدم الشعائر التعبدي  لغير اهلل أيضًا 
وإن لم تعتقد بألوهي     -هذا اإلطار ألنها ال تدين بالعبودي  هلل وحده في نظام حياتها ، فهي 

تعطي أخص خصائص األلوهي  لغير اهلل ، فتدين بحاكمي  غير اهلل ، فتتلقى من  -أحد إال اهلل 
وك ل  ..  (4)هذه الحاكم  نظامها وشعائرها ، وقيمها وموازينه ا ، وعاداته ا ، وتقالي دها    

هُ مَمَن لَّمْ  َحْ ُم لَِِها أَنه َلَ اللهه   }: مقومات حياتها تقريبًا ، واهلل سبحانه وتعالى يقول عن الحاكمين 

، كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشر  والكف ر   {فَأُمْلَئ كَ  ُهمُ الئ َهاف رُمنَ  
والحيدة عن عبادة اهلل وحده ، واتخاذ األحبار والرهبان أربابًا من دون ه لمج رد أن جعل وا    

 .لألحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون 
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سبحانه وتعالى ذل  من اليهود والنصارى شركًا ، كاتخاذهم عيسى ابن مريم رب ًا   اعتبر اهلل
خروج من العبودي  هلل وحده ، فهي خروج من دين : يؤلهونه ، ويعبدون سواه ، فهذه كتل  

وإذا تعين هذا فإن موقف اإلسالم م ن  : إلى أن يقول  (5)اهلل ، ومن شهادة أن ال إله إال اهلل 
إنه يرفض االعتراف بإسالمي  هذه المجتمعات . كلها يتحدد في عبارة واحدة  هذه المجتمعات

 .كلها وشرعيتها في اعتباره 
 

 :مالحظات على كالم سيد قطب 
وأخيرًا يدخل ف ي  ( معالم في الطريق) وذل  حين قال في : تكفيره للمجتمع اإلسالمي - 1

 .مسلم   المجتمع الجاهلي تل  المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها
بعد أن أكرمه ا اهلل تع الى باإلس الم ،    : ال يجوز تكفير المجتمعات اإلسالمي  : أقول 

 . والحاقها بالمجتمع الجاهلي الذي لم يدخل في اإلسالم 
ال تزال طائف  من أمت ي يق اتلون عل ى    : ) قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم - أ

تعال : بن مريم فيقول أميرهم الحق ، ظاهرين إلى يوم القيام  ، فينزل عيسى ا
 .( ال ، إن بعضكم على بعض أمير ، تكرمه لهذه األم  : صل لنا ، فيقول 

 ( . إذا قال الرجل هل  الناس فهو أهلكهم: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - ب
فسد الناس : ال يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول : معناه : قال الخطابي 
ذل  فإذا فعل ذل  فهو أهلكهم ، أي أسوأ حااًل منهم بما يلحقه من اإلث م  وهلكوا ونحو 

 . في عيبهم والوقيع  فيهم ، وربما أداه ذل  إلى العجب بنفسه ، ورؤيته أنه خير منهم 
 ( . هل  الناس: باب النهي عن قول : ) وقد بوب اإلمام مسلم في كتابه فقال 

مسلم أكفر رجاًل مسلمًا ، فإن كان كافرًا ، واال  أيما رجل: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . كان هو الكافر
 . { َا أَ َُِّا الَّذ  نَ آمَنُاا اجْتَن بُاا كَث ريًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ لَِْضَ الظَّنِّ إِثئمٌ}: وقال اهلل تعالى 

 ( . إياكم ولظن فإن الظن أكذب الحديا: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم 
وهذه المجتمعات ال ت دخل ف ي ه ذا    ( . معالم الطريق ) في كتابه ( سيد قطب)وقال - 2

اإلطار ، ألنها تعتقد بألوهي  أحد غير اهلل ، وال ألنها تقدم الشعائر التعبدي   لغي ر اهلل   
 . أيضًا 
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إن هذا الكالم يدل على أنه ال يهتم بالشر  الموجود في أكثر البالد وهو دعاء األولياء : أقول 
المدد يا سيدي الحسين ، والطواف حول قبر الحسين وزينب ، والن ذر  : ون اهلل كقولهم من د

للقبور ، واعتقاد أن األولياء يعلمون الغيب ، ويتصرفون في الكون ، وهم األبدال ، واألقطاب 
واألغواا ، وغيرها من أنواع العبادة التي ال تجوز إال هلل وحده ، والتي يعتبرها اإلسالم م ن  

ر  األكبر التي يخلد صاحبها في النار ، فكان الواجب عليه أن يحذر منه ا ، ألن الرس ل   الش
جميعًا حذروا منها ، والقرآن الكريم يهتم بالتوحيد ، ويح ذر م ن الش ر  المنتش ر اآلن ،  

، وقال اهلل ( الدعاء هو العبادة: )وال سيما الدعاء الذي قال فيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 {َواَل َتْدُع ِمن ُدوِن الّلِه َما اَل َينَفُعَ  َواَل َيُضرَُّ  َفِإن َفَعْلَت َفِإنَّ َ  ِإًذا من َن الظَّ اِلِمينَ   }: لى تعا
 ( . المشركين: الظالمين )
ولكنها أي المجتمعات اإلس المي   ( : معالم في الطريق)في كتابه ( سيد قطب)ثم يقول - 3

واهلل ..... ألنها تدين بحاكمي   غي ر اهلل   ( ع الجاهليأي المجتم)تدخل في هذا اإلطار 
 .  {مَمَن لَّمْ  َحْ ُم لَِِا أَن َلَ اللههُ فَأُمْلَئ كَ  ُمُ الئ َاف رُمنَ}: تعالى يقول 

ليت قائل هذا الكالم الذي فيه تكفير للمجتمعات اإلسالمي  رجع إلى تفسر اب ن  : أقول 
 : اد وأفاد حين قال كثير عند تسير هذه اآلي  حيا فصل وأج

ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فتركه عمدًا ، أو جار وهو يعل م فه و   : قال السدي - أ
 . من الكافرين 

من جحد ما أنزل اهلل فقد كفر ، ومن أقّر به فهو ظالم فاسق : وقال ابن عباس  
ثم اختار أن اآلي  المراد بها أهل الكتاب ، أو من جحد حك م  ( رواه ابن جرير)
 . لمنزل في الكتاب ا

 . وليس كمن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله : قال ابن طاووس - ب 
كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون : وقال الثوري عن عطاء أنه قال - ج

 . فسق 
 . ليس بكفر ينقل عن المل  : قال ( اآلي ..... ومن لم يحكم : ) وقال وكيع - د 

مَمَن لَّمْ  َحْ ُم لَِِا أَنه َلَ اللهههُ فَأُمْلَئ هكَ    }: عباس في قوله تعالى  وقال طاووس عن ابن ه 

 . ليس بالكفر الذي تذهبون إليه : ، قال   { ُمُ الئ َاف رُمنَ
من هذه األقوال عن الصحاب  والتابعين يتبين خطأ تفسير س يد قط ب لةي      : أقول 
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تش رت ب ين بع ض الجماع ات     وتكفيره للمجتمع اإلسالمي ، وهذه بادرة خطيرة ان
 .اإلسالمي  مع األسف الشديد ، أسأل اهلل لنا ولهم الهداي  

 

 :تفسير محمد قطب 
  {مَمَن لَّمْ  َحْ ُم لَِِا أَن َلَ اللههُ فَأُمْلَئ كَ  ُمُ الئ َاف رُمنَ}

 ( . ال إله إال اهلل)في كتابه ( محمد قطب)يقول 
يحكمون بغير  -نه إن هؤالء يقصدون األمويين لما قال الناس البن عباس رضي اهلل ع- 1

أنه كفر دون كفر ، أن ه الكف ر   : ما أنزل اهلل ، فما القول فيهم ؟ قال قولته الشهيرة 
 . الخ ..الذي تعلمون ، كفر ال يخرج من المل  

فتحت لألخ محمد قطب هاتفًا ، وسألته عن صح  هذا النقل عن األمويين ، فلم : أقول - 2
 . لم يذكر الطبري وال ابن كثير هذا التخصيص : ع وقلت له يذكر المرج

: ثم رجعت إلى تفسير الطبري فرأيته يرجع تخصيص اآلي  بأهل الكت اب حي ا ق ال    - 3
نزلت هذه اآليات في كفار أهل الكت اب ،  : وأولى األقوال عندي بالصواب قول من قال 

إن اهلل : م المعنيون بها ثم ق ال  ألن ما قبلها وما بعدها من اآليات ، ففيهم نزلت ، وه
تعالى عّم بالخبر بذل  عن قوم كانوا يحكمون بحكم اهلل الذي حكم به في كتابه جاحدين 
فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون ، وكذل  القول في كل من 

ألنه بجحوده حكم لم يحكم بما أنزل اهلل جاحدًا به هو باهلل كافر ، كما قال ابن عباس ، 
 . اهلل بعد علمه أنه أنزله في كتابه ، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي 

- :يستفاد من تفسير الطبري هذا ما يلي : أقول 
أن اآلي  نزلت في أهل الكتاب ، تعم من جحد حكم اهلل وهو عالم كما قال ابن عب اس ،  - 1

حد ، أو غير ع الم ب الحكم ال يكف ر ،    ومفهومه أن من حكم بغير ما أنزل ، غير جا
 .{ مَمَن لَّمْ  َحْ ُم لَِِا أَن َلَ اللههُ فَأُمْلَئ كَ  ُمُ الئفَاس ُْانَ}: والدليل قوله تعالى في سورة المائدة 

أيضًا وح دة الوجود عند الصوفي  ، في نواقض ال إل ه إال  ( محمد قطب)لم يذكر األخ - 2
في الصوفي  الهندي    : ) التي قال عنها في بحا آخر( ناءالف)اهلل ، واكتفى بذكر فكرة 

يسعى اإلنسان لتحقيق الخلود ، وال يتم هذا إال بالفناء في الروح األعظم واالتحاد معه 
وهذا ال يتم إال بتعذيب الجسد وإهانه لتنطلق الروح من أوهاقه، وترفرف ف ي ع الم   
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 ( . النور
تختلف عن وحدة الوجود التي ذكره ا  ( محمد قطب) إن فكرة الفناء التي عرفها األخ: أقول 
 . في تفسيره كما سبق ( سيد قطب)أخوه 

فكان عليه أن يذكرها في نواقض الشهادة ، ويذكر نصها ، ومن أخذ بها كابن عربي وغي ره  
 : حيا قال 

 يا ليت شعري من المكلف   الرب عبد ، والعبد رب 
 : وقال غيره 

 وما اهلل إال راهب في كنسي   نا وما الكلب والخنزير إال إله
لم يفصل في ذكر النواقض حينما عدها كما فصل في الحكم بغير ما أن زل اهلل ، علم ًا   - 3

بأن دعاء غير اهلل ، واالستعان  والنذر والذبح لغير اهلل وقع فيه علم اء أه ل الب دع    
 . والعوام 

 . اف حول قبر الحسين وغيره لم يذكر الطواف حول القبور بني  العبادة والترب كالطو- 4
لم يذكر في النواقض عقيدة بعض الصوفي  المعتقدين بأن هنا  أقطابًا أربع  ي دبرون  - 2

 . أمور الكون ، مع أن المشركين السابقين يسندون التدبير هلل 
: قال إن التلفت من التكاليف طبع بشري صاحب اإلنسان منذ نشأته ، قال اهلل تع الى  - 6

 . { عََِِْنَا إِلَى آدَمَ م ن آَبْلُ فَنَِ يَ مَلَمْ نَجَِْ لَهُ عَ ْمًامَلَََْْ }
ال يجوز ألي مسلم كان إطالق هذا التعبير لعدم صحته ، ولما فيه من الم س بكرام     : أقول 

إن الخطأ والنسيان من طبيع  اإلنسان : النبي آدم الذي نسى أمر ربه ولم يتفلت ولو أنه قال 
 (  كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)ل الرسول صلى اهلل عليه وسلم لكان صوابًا لقو
 .ما سمي اإلنسان إنسانًا إال لنسيانه : وقال العلماء 

 

 :من لم يستطع الحكم بالقرآن 
 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمي  في مجموع الفتاوى 

ر الكفر ، وعلم أنه رسول اهلل من بلغه دعوة النبي صلى اهلل عليه وسلم في دا: وكذل  الكفار 
فآمن به وآمن بما أنزل عليه ، واتقى اهلل ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ، ولم تمكن ه  
الهجرة إلى دار اإلسالم وال التزام جميع شرائع اإلسالم ، لكونه ممنوعًا من الهجرة وممنوعًا 

فهذا مؤمن من أهل الجن   ،   من إظهار دينه ، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع اإلسالم ،
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كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت إمرأة فرعون ، بل وكما ك ان يوس ف   
الصديق عليه السالم مع أهل مصر ، فإنهم كانوا كفار ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرف ه  

عالى عن م ؤمن  من دي ن اإلس الم ، فإن ه دعاهم إلى التوحيد واإليمان فلم يجيبوه ، قال ت
مْ لَهن  مَلَََْْ جَاءكُمْ  ُاسُفُ م ن آَبْلُ لِالئبَيِّنَاَ  فََِا زِلئتُمْ ف ي شَكٍّ مَِِّّا جَاءكُم لِه  حَتَّى إِذَا  َلَكَ آُلئتُ}: آل فرعون 

 . { َبَِْثَ اللَّهُ م ن لََِْ ه  رَسُالِا كَذَل كَ  ُض لُّ اللَّهُ مَنْ  ُاَ مُِْرِفٌ مُّرْتَااٌ
ذل  النجاشي هو وأن كان مل  النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في اإلسالم ، بل إنم ا  وك

دخل معه نفر منهم ، ولهذا لما مات لم يكن هنا  أحد يصلي عليه ، فصلى عليه النبي ص لى  
اهلل عليه وسلم بالمدين  خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفًا وصلى عليه ، وأخبرهم 

وكثير من ش رائع اإلس الم أو   ( إن أخًا لكم صالحًا من أهل الحبش  مات: )  بموته يوم مات
أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذل  ، فلم يهاجر ولم يجاهد وال حج البيت ، بل ق د روي  
أنه لم يصل الصلوات الخمس ولم يصم شهر رمضان ، ولم يؤد الزكاة الش رعي  ، ألن ذل     

عليه وهو ال يمكنه مخالفتهم ، ونحن نعلم قطعًا أنه ل م يك ن    كان يظهر عند قومه فينكرونه
يمكنه أن يحكم بينهم بالقرآن ، واهلل قد فرض على نبيه بالمدين  إنه إذا جاءه أهل الكتاب ل م  

 . يحكم بينهم إال بما أنزل إليه ، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل اهلل إليه 
لرجم ، وفي الديات بالعدل والتسوي  في الدماء ب ين  وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد ا

 .الشريف والوضيع ، والنفس بالنفس والعين بالعين ، وغير ذل  
والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن ، فإن قومه ال يقرونه على ذل  ، وكثي رًا م ا   

يريد أن يعمل بها ف ال  يتولى بين المسلمين والتتار قاضًي بل وإمامًا ، وفي نفسه أمور العدل 
يمكنه ذل  ، بل هنا  من يمنعه ذل  ، وال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها ، وعمر بن عب دالعزيز  

أنه ُسّم على ذل  ، فالنجاشي وأمثال ه  : عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل ، وقيل 
م ه ، ب ل ك انوا    سعداء في لجن  وإن لم يلتزموا من شرائع اإلسالم ما ال يقدرون على التزا

 . يحكمون باألحكام التي يمكنهم الحكم بها 
َِهن ُ هْؤم ُن ِلاللههه  َمَمها ُأنهِ َل         }ولهذا جعل اهلل هؤالء من أهل الكتاب ، قال اهلل تع الى   َمِإنَّ م هْن َأْ هِل الئ  َتهاِا َل

ِِهْم ِإنَّ اللههَه َسهِر ُع           إِلَيْ ُمْ مَمَِ أُن ِلَ إِلَيِِْمْ خَاش ِ نيَ ل لهه  إَ  َشْتَرُمنَ لِِ َهاَ    ََ َرلِّ ُِهْم َأْجهُرُ ْم ع نه ًَِنها َآل هيً  ُأْمَلئ هَك َل اللههه  َث

 . { الئح َِااِ
نزلت في النجاشي ، ويروى هذا عن جابر  إنها : وهذه اآلي  قد قال طائف  من السلف 
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ا مراد فيه وفي أصحابه ، كما قال الحسن وقتادة ، وهذ: وابن عباس وأنس ، ومنهم من قال 
 . الصحاب  ولكن هو المطاع ، فإن لفظ اآلي  لفظ الجميع لم يرد واحد 

 
 :تحقيق الشهادتين 

 ( ال إله إال اهلل ، محمد رسول اهلل)
فََِهن كَهانَ  َرْجُها ل َْهاء رَلِّهه       }: قال اهلل تع الى  : قال اإلمام ابن تيمي  في اقتضاء الصراط المستقيم 

 .{ ا مَلَا  ُشْرِكئ لِِ بَادَة  رَلِّه  أَحًََافَلئيََِِْلئ عََِلِا صَال حً

هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس اإلسالم شهادة أن ال إل ه إال اهلل ،   (6)هذان األصالن 
 . وشهادة أن محمدًا رسول اهلل 

تتضمن إخالص األلوهي  له ، فال يجوز أن يتأل ه  : فإن الشهادة هلل بأنه ال إله إال هو - 1
غيره ، ال بحب ، وال خوف ، وال رجاء ، وال إجالل ، وال إكبار ، وال رغب   ،  القلب 

فإن بعض الدين هلل وبعضه لغيره ك ان  ... وال رهب  ، بل ال بد أن يكون لدين كله هلل 
 . في ذل  من الشر  بحسبه 

تتضمن تصديقه في كل ما أخبر ، وطاعته في كل ما : والشهادة بأن محمدًا رسول اهلل - 2
أمر ، فما أثبته وجب إثباته ، وما نفاه وجب نفيه ، كما يجب على الخلق أن يثبتوا ما 
أثبته الرسول لربه من األسماء والصفات ، وينفوا عنه ما نف اه عن ه م ن مماثل       
المخلوقات عليهم أن يفعلوا ما أمرهم به ، وينتهوا عّما نهى عنه ، ويحلوا م ا أحل ه   

إال ما حرمه اهلل ورسوله ، وال دين إال م ا ش رعه اهلل    ويحرموا ما حرمه ، فال حرام
ورسوله ، ولهذا ذم اهلل المشركين في سورة األنعام واألعراف ، وغيرهم ا لك ونهم   
: حرموا ما لم يحرمه اهلل ، ولكونهم شرعوا دينًا لم يأذن له اهلل ، وقد قال تعالى لنبيه 

 .{ مَدَاع يًا إِلَى اللَّه  لِإِذئن ه  مَس رَاجًا مُّن ريًا*  شَا  ًَا مَمُبَشِّرًا مَنَذ  رًا  َا أَ َُِّا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلئنَاكَ}
 . فأخبره بأنه أرسله داعيًا إليه بإذنه 

فم ن دعا إلى غير اهلل فقد أشر  ، ومن دعا إليه بغير إذنه فق د ابت دع ، والش ر     
إال مر فيه نوع من الشر  كما قال بدع  ، والمبتدع يؤول إلى الشر  ولم يوجد مبتدع 

ِ هيَا اْلهَن َمهْرَ َم َمَمها ُأم هُرمائ ِإإَّ ل َي       }: تعالى  َِ ُِْم َأْرَلاًلا مِّهن ُدمِن اللههه  َمالئ ََُذمائ َأْحَباَرُ ْم َمُرْ َباَن ِْبُهَُمائ إِلًَِها   اتَّ
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 . {مَاح ًَا إَّ إِلَهَ إِإَّ  ُاَ سُبْحَانَهُ عََِّا  ُشْرِكُانَ
أنهم أحلوا لهم الح رام فأط اعوهم ، وحرم وا عل يهم الح الل      : من شركهم  وكان

َآهات ُلاائ الَّهذ  َن َإ ُ ْؤم ُنهاَن ِلاللههه  َمَإ ِلهالئَيْاِم اآلخ هِر َمَإ ُ َحرُِّمهاَن َمها َحهرََّم اللههُه           }: قال اهلل تعالى : فأطاعوهم 

 .{  ذ  نَ أُمتُاائ الئ  تَااَ حَتَّى  ُِْطُاائ الئجِ ْ َةَ عَن  ٍََ مَ ُمْ صَاغ رُمنَمَرَسُالُهُ مَإَ  ََ  نُانَ د  نَ الئحَقِّ م نَ الَّ
أنهم ال يحرمون م ا ح رم اهلل ورس وله وال    : ففرق بعدم إيمانهم باهلل واليوم اآلخر 

: يدينون دين الحق ، والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن اهلل واليوم اآلخ ر  
ليوم اآلخر وأطاعوه فيما أمر ونهى ، وحلل وحرم ، فحرموا ما حرم اهلل فآمنوا باهلل وا

 . ورسوله ، ودانوا دين الحق 
فإن الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل له م الطيب ات ، ويح رم    
عليهم الخبائا فأمرهم بكل معروف ، ونهاهم عن كل منكر ، وأحل لهم ك ل طي ب ،   

 . وحرم عليهم كل خبيا 
 

 :األنبياء دينهم واحد 
ولما كان أصل الدين الذي ( اقتضاء الصراط المستقيم)يقول شيخ اإلسالم ابن تيمي  في كتابه 

قال النبي صلى اهلل عليه وس لم ف ي الح ديا    : هو دين اإلسالم واحدًا وإن تنوعت شرائعه 
الناس بابن مريم ألن ا ،   إنا معشر األنبياء ديننا واحد ، واألنبياء إخوة وإن أولى: ) الصحيح 

 ( . فليس بيني وبينه نبي
وهو عبادة اهلل وحده ال شري  له ، وهو ُيعبد في كل وقت بما أمر به في ذل  : فدينهم واحد 

لم يكن  (7)الوقت ، وهو دين اإلسالم في ذل  الوقت فمن خرج عن شريع  موسى قبل النسخ 
 . عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلمًا  مسلمًا ، ومن لم يدخل في شريع  محمد صلى اهلل

شَرَعَ لَ ُم مِّنَ الَِّ نِ مَها  }: ولم يشرع اهلل لنبي من األنبياء أن يعبد غير اهلل البت  ، قال اهلل تعالى 

َِّ َن َمَلها َتَتَفرَُّآهاا ف يهه  َكُبهَر َعَلهى        مَصَّى لِه  نُاحًا مَالَّذ َ أَمْحَيْنَا إِلَيْكَ مَمَا مَصَّيْنَا لِهه  إِلْهرَا  يمَ مَمُاسَهى مَع يَِهى أَنْ أَآ      ُِهاا اله ي

 .{ الئُِشْرِك نيَ مَا تََْعُا ُمْ إِلَيْه  اللَّهُ  َجْتَبِي إِلَيْه  مَن  َشَاء مَ ََِْ َ إِلَيْه  مَن  ُن يبُ
 

 :متى تنفع ال إله إال اهلل 
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ا كانت هن ا  أحادي ا   إن المسلم ينتفع بهذه الكلم  إذا عرف معناها ، وعمل بمقتضاها ولم
يتوهم منها أن مجرد التلفظ بها يكفي ، وقد تعلق بهذا الوهم بعض المسلمين ، فكان ال بد من 

 : إزال  هذا الوهم 
إن اهلل حرم على النار من ق ال ال إل ه إال اهلل   : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - 1

 ( . يبتغي بذل  وجهه
ما من عبد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا : ) ليه وسلم وقال رسول اهلل صلى اهلل ع- 2

 ( . رسول اهلل إال حرمه اهلل على النار
أشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل ال يلقى اهلل بهم ا  : )وقال صلى اهلل عليه وسلم - 3

 ( . عبد غير شا  ، فيحجب عن الجن 
 ( . إله إال اهلل مخلصًا دخل الجن  من قال ال: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 4
 ( . من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل الجن : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 2

 .وأحسن ما قيل في معناها ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيميه وغيره 
إن هذه األحادي ا إنما هي فيمن قالها ومات عليها ، كما جاءت مقيدة ، قالها خالص ًا م ن   
قلبه ، مستيقنًا بها قلبه غير شا  فيها بصدق ويقين ، فإن حقيق  التوحيد انجذاب الروح إلى 
اهلل جمل  فيمن شهد أن ال إله إال اهلل خالصًا من قلبه ألن اإلخالص هو انجذاب القلب إلى اهلل 
د تعالى ، بأن يتوب من الذنوب توب  نصوحًا ، فإذا مات على تل  الحال نال ذل   ، فإن ه ق    

ال إله إال اهلل ، وكان في قلب ه م ا ي زن    : توات رت األحاديا بأنه يخرج من النار من قال 
 شعيرة ، وما يزن خردل  ، وما يزن ذرة ، 

ال إله إال اهلل يدخل النار ، ثم يخرج منها ، وتواترت بأن اهلل : وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول 
دم ، فهؤالء ك انوا يص لون ويس جدون هلل ،    حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آ

وتواترت بأنه يحرم على النار من قال ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ، لكن جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال ، وأكثر من يقولها ال يعرف اإلخالص وال اليقين ، ومن ال يعرف ذل  يخشى أن 

 . ُيفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها 
أكثر من يقولها يقولها تقليدًا وعادة لم يخالط اإليمان بشاش  قلبه ، وغالب من ُيف تن عن د   و

 ( .سمعت الناس يقولون فقلته. ) الموت وفي القبول أمثار هؤالء كما في الحديا 
إِنَّها  }: وغالب أعمال هؤالء إنما هو تقليد وإقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قول ه تع الى   
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 . {آلَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ مَإِنَّا عَلَى آثَارِ  م مُّْئتََُمنَ مَجََْنَا
وحينئٍذ فال منافاة بين األحاديا ، فإنه إذا قالها بإخالص ويقين تام لم يكن ف ي ه ذه الح ال    
مصرًا على ذنب أصاًل ، فإن كمال إخالصه ويقينه يوجب أن يكون اهلل أحب إليه من كل ش  ، 

رادة لما حرم اهلل ، وال كراهي  لما أمر اهلل ، وهذا هو الذي يحرم عل ى  فإذا ال يبقى في قلبه إ
النار ، وإن كانت له ذنوب قبل ذل  ، فإن هذا اإليمان وهذه التوب  ، وهذا اإلخ الص وه ذه   

 . المحب  ، وهذا اليقين ال تتر  له ذنبًا إال ُيمحى كما ُيمحى الليل بالنهار 
 

 :الرد على بعض الشبهات 
ال إله إال : ) إن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنكر على أسام  قتل من قال : ناس يقول بعض ال

 ( . أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهلل: ) وقال ( اهلل 
 : وأحاديا أخرى في الكف عّمن قالها ، والجواب 

ه و   إن أسام  قتل رجاًل ادعى اإلسالم بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه من النطق بالشهادة- 1
الخوف على دمه وماله ، فأنكر عليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم هذا الظ ن ، ألن ه   
قتل رجاًل أظهر اإلسالم ، ومن اظهر اإلسالم وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف 

 ( تَبَيَّنُاا َا أَ َُِّا الَّذ  نَ آمَنُاا إِذَا ضَرَلْتُمْ ف ي سَبِيلِ اللَّه  فَ: )ذل  والدليل قول اهلل تعالى 
 

فاآلي  تدل على أنه يجب الكف عن قتله حتى يظهر منه ما يخالف اإلسالم ، وكل من  
 . أظهر اإلسالم وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض اإلسالم 

ه و  ( ال إله إال اهلل: )الرسول صلى اهلل عليه وسلم الذي أنكر على أسام  قتل من قال - 2
 ( . اتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللأمرت أن أق: الذي قال 

 . ال إله إال اهلل : قاتل الرسول صلى اهلل عليه وسلم اليهود ، وخم يقولون - 3
أن ال إل ه إال  : قاتل أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم بني حنيف   وهم يشهدون - 4

 . اهلل ، وأن محمًد رسول اهلل ويصلون ويدعون اإلسالم 
علي بن أبي طالب كانوا يقولون ال إله إال اهلل ، أما الخ وارج    (8)الذين حرقهم وكذل  - 2

: الذين خرجوا على علي بن أبي طالب فقد قال الرسول صلى اهلل عليه وس لم ف يهم   
قوم يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي    )
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 ( . األوثان ، لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاديقتلون أهل اإلسالم ، ويدعون أهل 
هؤالء الخوارج كانوا أكثر الناس تهلياًل ، فلم تنفعهم ال إله إال اهلل وال كثرة العب ادة ،   

وال إدعاء اإلسالم لما ظهر منهم مخالف  الشريع  ومن أخطائهم تكفير المسلم المرتكب 
 . للكبيرة والخروج على الحاكم المسلم 

من تش به بق وم فه و    : ) ر المسلمون التشبه بهم لقوله صلى اهلل عليه وسلم فليحذ
 ( . منهم

 

 :رد الحافظ بن رجب 
أم رت  : ) على قوله صلى اهلل عليه وسلم ( كلم  اإلخالص) قال الحافظ بن رجب في رسالته 

 ( . أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل ، وأن محمدًا رسول اهلل
أن من أتى بالشهادتين امتنع م ن عقوب   ال دنيا    : فهم عمر وجماع  من الصحاب  ) : قال 

بمجرد ذل  ، فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة ، وفهم الصديق أنه ال يتمت ع قتال ه إال ب أداء    
فإذا فعلوا ذل  منعوا مني دماءهم إال بحقها وحس ابهم  : حقوقها لقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 ( . على اهلل
وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ( والزكاة حق المال: ) ال وق

أمرت أن أقات ل  : ) صريحًا غير واحد من الصحاب  منهم ابن عمر وأنس وغيرهما وأنه قال 
( . الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزك اة 

 . (فَإِنْ تَالُاا مَأَآَامُاا الصَّ ةَ مَآتَاُا ال َّكَاةَ فَََلُّاا سَبِيلَُِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُارٌ رَح يمٌ: )دل على ذل  قول اهلل تعالىوقد 
األخ وة ال   على أن. ( فَإِنْ تَالُاا مَأَآَامُاا الصَّ ةَ مَآتَاُا ال َّكَاةَ فَهإِخْاَانُ ُمْ ف هي الهَِّ نِ   : )كما دل قوله تعالى 

تثبت إال بأداء الفرائض مع التوحيد فإن التوب  من الشر  ال تحصل إال بالتوحيد فلما قرر أبو 
بكر هذا للصحاب  رجعوا إلى قوله ورأوه صوابًا فإذا علم أن عقوب  الدنيا ال ترتفع عمن أدى 

خ رة ، وق ال   الشهادتين مطلقًا ، بل ويعاقب بإخالله بحق من حقوق اإلسالم فكذل  عقوب  اآل
وقالت طائف  من العلماء المراد من هذه األحاديا أن التلفظ بال إله إال اهلل سبب لدخول : أيضًا 

 . الجن  والنجاة من النار ومقتضى لذل  
ولكن المقتضى ال يعمل عمله إال باستجماع شروطه وانتفاء موانعه ، فقد يتخلف عنه مقتضاه 

 –وهذا قول الحسب ووهب بن منبه وهو األظه ر   – لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع
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: ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال : ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال للفرزدق وهو يدفن امرأته 
شهادة أن ال إله إال اهلل منذ سبعين سن  ، قال الحسن نعم العدة ، لكن لال إله إال اهلل ش روط  

اسًا يقول ون من قال ال إله إال اهلل دخ ل الجن     فإيا  وقذف المحصنات ، وقيل للحسن إن أن
 .من قال ال إله إال اهلل فأدى حقها وفرضها دخل الجن : فقال 

بلى ، ولكن م ا م ن   : أليس ال إله إال اهلل مفتاح الجن  قال : وقال وهب بن منبه لمن سأله 
  .مفتاح إال له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لكم وإال لم يفتح ل  

وأظن أن في هذا القدر الذي نقلته من كالم أهل العلم كفاي  في رد هذه الشبه  التي تعلق بها 
من ظن أو من قال ال إله إال اهلل ال يكفر ، ولو فعل ما فعل من أنواع الش ر  األكب ر الت ي    
 تمارس اليوم عند األضرح  وقبور الصالحين مما يناقض كلم  ال إله إال اهلل تم ام المناقض    
ويضادها تمام المضادة ، وهذه طريق  أهل الزيغ الذي يأخذون من النصوص ما يظنون أن ه  
حج  لهم من النصوص المجمل  ، ويتركون ما تبينه وتوضحه النصوص المفصل  كحال الذين 

 ُهاَ  ): يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، وقد قال اهلل تعالى في هذا النوع من الن اس  

مْ زَ ْغٌ فَيَتَّبُِِانَ مَها  عَلَيْكَ الئ  تَااَ م نْهُ آ َاٌَ مُحْ ََِاٌَ  ُنَّ أُمُّ الئ  تَااِ مَأُخَرُ مُتَشَالَِِاٌَ فَأَمَّا الَّذ  نَ ف ي آُلُالِِِ الَّذ َ أَنئ َلَ

َ  َرلَِّنها َمَمها          تَشَالَهَ م نْهُ الْت غَاءَ الئف تئنَة  مَالْت غَاءَ تَأئمِ ل ه  مَمَا  َِْلَمُ تَأئمِ لَهُ إِلَّا ا ُْاُلهاَن آَمنَّها ِلهه  ُكهْل م هْن ع ْنه ِ لئهِم َ  َُاَن ف ي الئ للَُّه َمالرَّاس 

نَها إِنَّهكَ جَهام عُ    رَلَّ*  رَلَّنَا إ تُ ِغئ آُلُالَنَا لَََِْ إِذئ  َََ ْتَنَا مَ َبْ لَنَا م نْ لََُنئكَ رَحَِْةِ إِنَّهكَ أَنئهتَ الئاَ َّهااُ   *   َذَّكَّرُ إِلَّا أُملُا الئأَلئبَااِ

 . (النَّاسِ ل يَاْمٍ إ رَ ْبَ ف يه  إِنَّ اللَّهَ إ  َُئل فُ الئِ يَِادَ
اللهم أرنا الحق حقًا وأرزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطاًل وأرزقنا اجتنابه وصل الله م عل ى   

 .محمد وآله وصحبه أجمعين 
 

 :أفضل شعب اإليمان 
اإليمان بضع وستون شعب  فأفضلها ق ول ال إل ه إال   : ) ه وسلم قال رسول اهلل صلى اهلل علي

 ( .اهلل ، وأدناها إماط  األذى عن الطريق
 : وقد لخص الحافظ في الفتح ما أورده العلماء بقوله 

 . إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن 
اإليمان باهلل ، ويدخل : وعشرون خصل  فأعمال القلب المعتقدات والنيات ، وهي أربع - 1
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 .( لَيْسَ كَِ ثئل ه  شَيْءٌ مَ ُاَ الَِِّ يعُ الئبَص ريُ)فيه اإليمان بذاته ، وصفاته وتوحيده بأنه 
واعتقاد حدوا ما دونه ، واإليمان بمالئكته وكتبه ورسله ، وبالقدر خي ره وش ره ،   

والبع ا  ( ونعيم ه وعذاب ه  ) ب ر  واإليمان باليوم اآلخر ، ويدخل فيه السؤال في الق
والنشور ، والحساب والميزان والصراط ، والجن   والن ار ، ومحب   اهلل ، والح ب     

ويدخل فيه الصالة : والبغض فيه ، ومحب  النبي صلى اهلل عليه وسلم واعتقاد تعظيمه 
وي دخل في ه ت ر  الري اء     : عليه صلى اهلل عليه وسلم ، واتباع سنته ، واإلخالص 

، والتوب  والخوف ، والرجاء والشكر والوفاء ، والصبر ، والرضاء بالقض اء   والنفاق
ويدخل فيه توقير الكبي ر ، ورحم   الص غير ،    , والقدر والتوكل والرحم  والتواضع 

 . وتر  الكبر ، والعجب ، وتر  الحسد ، والحقد ، وتر  الغضب 
 : وتشتمل على سبع خصال : وأعمال اللسان - 2
وت الوة الق رآن ،   ( شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ) وحيد التلفظ بالت 

واجتن اب  ( والتس بيح )وتعلم العل م وتعليمه ، والدعاء والذكر ويدخل فيه االستغفار 
 .اللغو 

 : وتشتمل على ثمان وثالثين خصل  : وأعمال البدن - 3
 : منها ما يتعلق باألعيان ، وهي خمس عشرة خصل  - أ 
ويدخل فيه اجتناب النجاسات ، وستر الع ورة ، والص الة   : التطهر حسًا وكمًا  

ويدخل في إطعام الطعام ، : فرضًا ونفاًل ، والزكاة كذل  ، وف  الرقاب ، والجود 
وإكرام الضيف ، والصيام فرضًا ونفاًل ، واالعتكاف ، والتماس ليل   الق در ،   

ويدخل فيه الهجرة من دار : بالدين  والحج والعمرة ، والطواف كذل  ، والفرار
بأن يكون الحلف : ) الشر  إلى دار اإليمان والوفاء بالنذر والتحري في اإليمان 

مثل كفارة اليمين وكفارة الجماع ف ي نه ار   : )، وأداء الكفارات ( عند الحاج 
 ( .رمضان

 : ومنها ما يتعلق باإلتباع وهي ست خصال - ب 
وي دخل في ه اجتن اب    : بحقوق العيال ، وبر الوالدين التعفف بالنكاح والقيام  

( في غير معصي  اهلل)العقوق ، وتربي  األوالد ، وصل  الرحم ، وطاع  السادة 
 ( . ، والرفق بالعبيد
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 : ومنها ما يتعلق بالعام  ، وهي سبع  عشرة خصل  - ج
،  األم ر  (9)القيام باإلمارة مع العدل ، ومتابع   الجماع   ، وطاع   أول ي      

والبغاة ، والمعاون  على  (10)ويدخل فيه قتال الخوارج : واإلصالح بين الناس 
ويدخل فيه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقام  الحدود : البر والتقوى 
ومنه المرابط  ، وأداء األمان  ، ومنه أداء الُخمس ، والقرض مع : ، والجهاد 

  ، ويدخل فيه جمع الم ال م ن حل ه ،    وفائه ، وإكرام الجار ، وحسن المعامل
وإنفاقه في حقه ، ويدخل فيه تر  التبذير واإلسراف ، ورد السالم ، وتش ميت  
العاطس ، وكف األذى عن الن اس ، واجتناب الله و ، وإماط   األذى ع ن    

 . الطريق 
خصل  باعتبار أفراد ما ُض م بعض ه إل ى     89خصل  ، ويمكن عدها  69فهذه 

 هلل اعلم ؛؛ بعض مما ذكر ، وا
هذا الحديا المتقدم يدل على أن التوحيد هو كلم  ال إل ه إال اهلل أعل ى   : أقول 

 . مراتب اإليمان وأفضلها 
فعلى الدعاة أن يبدأوا باألعلى ثم األدنى ، وباألساس قب ل البن اء ، وب األهم ف المهم ، ألن     

كون منهم الدول   المس لم    التوحيد هو الذي جمع األم  العربي  واألعجمي  على اإلسالم ، و
 . دول  التوحيد 

 

 :شروط ال إله إال اهلل 
 ماهي شروط ال إله إلى اهلل ، وما معناها ؟  :1س
أن ال إله إال اهلل مفتاح الجن  ، ولكن ما م ن   -هدانا اهلل وإيا   -أعلم يا أخي المسلم  : 1ج

ال لم يفتح ل  ، وأس نان ه ذا   مفتاح إال وله أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح ل  ، وا
- :المفتاح هي شروط ال إله إال اهلل اآلتي  

وهو نفي المعبود بحق عن غير اهلل ، وإثباته هلل وحده ، قال اهلل تعالى : العلم بمعناها - 1
 ( .أي ال معبود في السموات واألرض بحق إال اهلل) { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}:

 ( . من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل الجن : ) صلى اهلل عليه وسلم  وقال 
إِنََِّها  }: وذل  أن يكون القلب مستيقنًا بها بال ش  ، قال اهلل تعالى : اليقين المنافي للش  - 2
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لِههأَمْاَال ِِمْ مَأَنفُِ ههِِمْ ف ههي سَههبِيلِ اللَّههه  أُمْلَئ ههكَ  ُههمُ  الئُِؤْم نُههانَ الَّههذ  نَ آمَنُههاا لِاللَّههه  مَرَسُههال ه  ثُههمَّ لَههمْ  َرْتَههالُاا مَجَا َههَُما

 . -أي لم شكوا : لم يرتابوا  -{ الصَّاد آُانَ
أشهد أن ال إله إال اهلل ، وأني رسول اهلل ال يلقى اهلل : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم  

 ( . بهما عبد غير شا  ، فُيحجب عنه الجن 
: هذه الكلم  بقلبه ولسانه ، قال اهلل تعالى حكاي  ع ن المش ركين   القبول لما اقتضته - 3

أي . ) { مَ َُْالُانَ أَ  نَّا لَتَارِكُاا آل َِت نَا ل شَهاع رٍ مَّجْنُهانٍ  *  إِنَُِّمْ كَانُاا إِذَا آ يلَ لَُِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  َِْتَ ئبِرُمنَ}
 ( . يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل ، فم ن  : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم  
قال ال إله إال اهلل فقد عص  م من ي ماله ونفسه إال بحق اإلسالم وحسابه عل ى اهلل  

 ( . عز وجل
أي ) {مْ مَأَسْهل ُِاا لَههُ  مَأَن يبُهاا إِلَهى رَلِّ ُه   }: االنقياد واالستسالم لما دلت عليه ، قال اهلل تعالى - 4

 ( . أرجعوا إلى ربكم واستسلموا له
أَحَِ هبَ  *  امل}: الصدق المنافي للكذب ، وهو أن يقولها صدقًا من قلبه ، قال اهلل تع الى  - 2

ِِمْ فَلَهيَِْلََِنَّ اللَّههُ الَّهذ  نَ صَهََآُاا مَلَهيَِْلََِنَّ      مَلَََْْ فَتَنَّا الَّهذ  نَ م هن آَهبْل    *  النَّاسُ أَن  ُتئرَكُاا أَن  َُْالُاا آمَنَّا مَ ُمْ لَا  ُفئتَنُانَ

 . {الئ َاذ لِنيَ
ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل ، وأن محم د عب ده   : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم  

 ( . ورسوله صدقًا من قلبه إال حرمه اهلل على النار
: يع شوائب الشر  ، قال اهلل تعالى وهو تصفي  العمل بصالح الني  عن جم: اإلخالص - 6

 .{ ذَل كَ د  نُ الئَْيَِِّة مَمَا أُم رُما إِلَّا ل يَِْبَُُما اللَّهَ مَُئل ص نيَ لَهُ الَِّ نَ حُنَفَاء مَ ُْ يُِاا الصَّلَاةَ مَ ُؤْتُاا ال َّكَاةَ مَ}
ال إله إال اهلل أسعد الناس بشفاعتي يوم القيام  من قال : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم  

 ( .خالصًا من قلبه ، أو نفسه 
إن اهلل حرم على النار من قال ال إله إال اهلل يبتغي بذل  : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم  

 ( . وجه اهلل عز وجل
المحب  لهذه الكلم  الطيب  ، ولما اقتضت ودلت عليه ، وألهلها العاملين بها الملتزمين - 8

مَم هنَ النَّهاسِ مَهن  َتََّ هذُ م هن دُمنِ      }: ، قال اهلل تعالى  قض ذل    بشروطها ، وُبغض ما نا
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 ( . شركاء: أندادًا . ) { اللهه  أَنََاداِ  ُح بُّانَُِمْ كَحُبِّ اللهه  مَالَّذ  نَ آمَنُاائ أَشََُّ حُبًّا لَّلهه 
ون أن يك  ( : ثالا من كن فيه وجد بهن حالوة اإليم ان : )وقال صلى اهلل عليه وسلم  

اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء ال يحب ه إال هلل ، وأن يك ره أن   
 ( . يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه ، كما يكره أن ُيقذف في النار

وهو الشيطان وما يدعو إليه من عبادة غير اهلل ، وي ؤمن ب اهلل   : أن يكفر بالطاغوت - 7
فََِنْ  َ ئفُرْ لِالطَّاغُاَ  مَ ُؤْم ن لِاللهه  فَََْ  اسْتََِِْكَ لِالئُِرْمَة  الئاُثئَْىَ إَ }: تعالى قال اهلل: ربًا ومعبودًا بحق 

 . {انف صَامَ لََِا مَاللههُ سَِ يعٌ عَل يمٌ
من قال ال إله إال اهلل ، وكفر بما ُيعب د م ن   : ) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

 ( . هدون اهلل حرم ماله ودم
( ال إله) فال يقال : ومن شروطها أن تقال كامل  ، فال يجوز الفصل بين النفي واإلثبات - 9

عدة مرات كما يفعل الصوفي  ألن ذل  من الب دع  ( إال اهلل) عدة مرات ويقال بعد ذل  
المحدث  ، وألن فيها نفي األلوهي  عن اهلل ، وذل  صريح الكفر ثم اإلثبات بع د ذل     

فيد شيئًا وهو من التالعب في ذكر اهلل ، ولو مات القائل بعد النفي كيف يكون بمدة ال ي
 . حاله؟ 

( اهلل: )والذكر باالسم المفرد لم يرد عن الرس ول ص لى اهلل علي ه وس لم كق ولهم      - 11
ول و  ( ق ل اهلل )ويكررونها آالف المرات ، ويحتج الصوفي  على ذل  بقول اهلل تعالى 

 :ا خطأ استدالل ، وأولها قرأوا أول اآلي  لعرفو
انَ كَث ريًا مَعُلَِّْتُم آُلئ مَنْ أَن َلَ الئ  تَااَ الَّذ َ جَاء لِه  مُاسَى نُارًا مَ ًَُى لَّلنَّاسِ تَجَِْلُانَهُ آَرَاط يسَ تُبَُْمنََِا مَتَُئفُ}

 . أي قل اهلل أنزله  {خَاْض ِِمْ  َلئَِبُانَمَّا لَمْ تَِْلَُِاائ أَنتُمْ مَإَ آلَاؤُكُمْ آُلِ اللههُ ثُمَّ ذَرْ ُمْ ف ي 
ألن ( ويا ه) كما يفعل الصوفي  حينما يقولون ( هو)بكلم  ( اهلل)ال يجوز استبدال كلم  - 11

الّل ُه اَل ِإَل َه ِإالَّ   }: ليست من أسماء اهلل ، بل هو ضمير منفصل مثل قوله تعالى ( هو)
 .ضمير يعود على اإلله ( هو)فكلم  . { ُهَو

 

 :حقيق  ال إله إال اهلل 
 . فيها نفي اإللهي  عن غير اهلل ، وإثباتها هلل وحده 
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، فالعلم بمعناها واجب ومقدم عل ى س ائر أرك ان     { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَها إِلَههَ إِلَّها اللَّههُ    }: قال تعالى - 1
 . اإلسالم 

والمخل ص  ( . خل الجن من قال ال إله إال اهلل مخلصًا د: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 2
هو الذي يفهمها ، ويعمل بها ، ويدعو إليها قبل غيرها ، ألن فيها التوحيد الذي خل ق  

 . اهلل العالم ألجله 
: وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمه أبي طالب حين حضره الموت يا عم ق ل  - 3

 ( . ال إله إال اهلل ال إله إال اهلل ، كلم  أحاج ل  بها عند اهلل ، وأبى أن يقول)
بق ى الرسول صلى اهلل عليه وسلم في مك  ثالث  عشر عامًا ، ي دعو الع رب ق ائاًل    - 4

ال إله إال اهلل ، فقالوا إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا ؟ ألن العرب فهموا معناها ، : ) قولوا 
عنهم في سورة وأن من قالها ال يدعو غير اهلل ، فتركوها ولم يقولوها ، قال اهلل تعالى 

 : الصافات 
 {إِنَُِّمْ كَانُاا إِذَا آ يلَ لَُِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  َِْتَ ئبِرُمنَ}
 {مَ َُْالُانَ أَ  نَّا لَتَارِكُاا آل َِت نَا ل شَاع رٍ مَّجْنُانٍ}
 {لَلئ جَاء لِالئحَقِّ مَصَََّقَ الئُِرْسَل نيَ}

ال إله إال اهلل ، وكفر بما ُيعب د م ن دون اهلل ،   من قال : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . حرم اهلل ماله ودمه

ومعنى الحديا أن التلفظ بالشهادة يستلزم أن يكفر وينكر كل عبادة لغير اهلل ، ك دعاء  
والغريب أن بعض المسلمين يقولونها بألستنهم ، ويخ الون معناه ا   . األموات وغيره 

 . بأفعالهم ودعائهم لغير اهلل 
أساس التوحيد واإلسالم ، ومنهج كامل للحياة ، يتحق ق بتوجي ه ك ل    ( ال إله إال اهلل)- 2

أنواع العبادة هلل ، وذل  إذا خضع المسلم هلل ، ودعاه وحده ، واح تكم لش رعه دون   
 . غيره 

هو الذي يطاع وال يعصى هيب  له وإجالاًل ، ومحب   ، وخوف ًا   ( اإلله) قال ابن رجب - 6
اًل عليه ، وسؤااًل منه ، ودعاء له ، وال يصلح هذا كله إال هلل عز وج ل  ورجاء ، وتوك

، فمن أشر  مخلوقًا في ش  من هذه األمور التي هي من خصائص اإلله ، كان ذل    
وكان فيه من عبودي  المخل وق  ( إال اهلل ال إل ه  )قدحًا في إخالصه في قوله 



 (31) 

 . يحسب ما فيه من ذل  
تنفع قائلها إذا لم ينقضها بشر  ، فهي شبيه  بالوضوء الذي ( هللال إله إال ا) إن كلم  - 8

من كان آخر كالمه ال إل ه إال اهلل دخ ل   : ) قال صلى اهلل عليه وسلم . ينقضه الحدي 
 ( .الجن 

 

 :معنى محمد رسول اهلل 
 اإليمان بأنه مرسل من عند اهلل ، فنصدقه فيما أخبر ، ونطيعه فيما أمر ، ونتر  ما نهى عنه

 .وزجر ، ونعبد اهلل بما شرع 
األنبياء عليهم السالم كان : ) يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في كتاب النبوة ما نصه - 1

أول دعوتهم ، وأكبر هدفهم في كل زمان وفي كل بيئ  ، هو تصحيح العقيدة ف ي اهلل  
راد العبادة تعالى وتصحيح الصل  بين العبد وربه ، والدعوة إلى إخالص الدين هلل ، وإف
( ال ذبح )هلل وحده ، وأنه النافع والضار المستحق للعبادة والدعاء وااللتجاء والنس    

وحده ، وكانت حملتهم مركزة موجه  إلى الوثني  في عص ورهم ، الممثل   بص ورة    
 . واضح  في عبادة األوثان واألصنام ، والصالحين المقدسين من األحياء واألموات 

 
آُل إَّ أَمْل هكُ ل نَفئِ هي نَفئًِها مَإَ ضَهرًّا إِإَّ مَها      }: )صلى اهلل عليه وسلم يقول له ربه وهذا رسول اهلل - 2

 . { مَلَش ريٌ لََّْاْمٍ  ُؤْم نُانَشَاء اللههُ مَلَاْ كُنتُ أَعْلَمُ الئغَيْبَ إَسْتَ ئثَرَُْ م نَ الئََيْرِ مَمَا مََِّن يَ الُِّاءُ إِنْ أَنَائ إِإَّ نَذ  رٌ
ال تطروني كما أطرت النصارى ابن م ريم ،  : ) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . فإنما أنا عبد فقولوا عبداهلل ورسوله

هو الزيادة والمبالغ  في المدح فال ندعوه من دون اهلل كما فعلت النصارى : واإلطراء  
 (  مد عبداهلل ورسولهمح: ) في عيسى ابن مريم ، فوقعوا في الشر  ، وعلمنا أن نقول 

إن محب  الرسول صلى اهلل عليه وسلم تقتضي طاعته في دع اء اهلل وح ده ، وع دم    - 3
: دعاء غيره ، ولو كان رسواًل أو وليًا مقربًا ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وس لم  

 ( . إذا سألت فاسأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهلل)
يا ح ي ي ا قي وم برحمت       : ) نزل به هم أو غّم قال وكان صلى اهلل عليه وسلم إذا  

 ( . أستغيا
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 :أهمي  التوحيد 
لقد خلق اهلل الثقلين لعبادته ، وأرسل الرسل ليدعوهم الناس إلى توحيده ، وهذا القرآن - 1

الكريم يهتم بعقيدة التوحيد في أكثر من سورة ، ويبين ض رر الش رط عل ى الف رد     
 . الدنيا ، والخلود في نار اآلخرة  والجماع  وهو سبب الهال  في

إن الرسل جميعًا بدأوا دعوتهم إلى التوحيد الذي أمرهم اهلل بتبليغه للن اس ، ق ال اهلل   - 2
 صلى ، وهذا رسول اهلل{ مَمَا أَرْسَلئنَا م ن آَبْل كَ م ن رَّسُالٍ إِلَّا نُاح ي إِلَيْه  أَنَّهُ لَا إِلَههَ إِلَّها أَنَها فَاعْبُهَُمنِ    }:تعالى 

اهلل عليه وسلم بقى ثالث  عشر عامًا في مك  ، وهو يدعو قومه إلى توحيد اهلل ودعائه 
 . {آُلئ إِنََِّا أَدْعُا رَلِّي مَلَا أُشْرِكُ لِه  أَحًََا}: وحده دون سواه ، وكان فيما أنزل اهلل عليه 

ول الب ن  ويربي الرسول صلى اهلل عليه وسلم أتباعه على التوحيد منذ الصغر ، فيق  
 ( .إذا سألت فاسأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهلل : ) عمه عبداهلل بن عباس 

وه ذا التوحيد هو حقيق  دين اإلسالم الذي ُبني عليه ، والذي ال يقبل اهلل م ن أح د   
 . سواه 

لقد عّلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا دعوتهم للن اس بالتوحي د ،   - 3
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إل ه إال  : ) اذ حينما أرسله إلى اليمن فقال لمع

 ( . اهلل وفي رواي  إلى أن يوحدوا اهلل
إن التوحيد يتمثل في شهادة ال إله إال اهلل ، محمد رسول اهلل ، ومعناها ال معبود بحق - 4

ل بها الكف ار اإلس الم ،   إال اهلل ، وال عبادة إال ما جاء به رسول اهلل ، وهي التي يدخ
 . ألنها مفتاح الجن  ، وتدخل صاحبها الجن  إذا لم ينقضها بعمله 

لقد عرض كفار قريش على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المل  والم ال وال زواج   - 2
وغيرها من ُمتع الحياة ُمقابل أن يتر  دعوة التوحيد ، ومهاجم  األصنام ، فلم ي رض  

ر في دعوته يتحمل األذى مع صحابته إل ى أن انتص رت دع وة    منهم ذل  ، بل استم
التوحيد بعد ثالث  عشر عامًا ، وفتحت مك  بعد ذل  ، وكسرت األص نام ، والرس ول   

 . {مَآُلئ جَاء الئحَقُّ مَزَ َقَ الئبَاط لُ إِنَّ الئبَاط لَ كَانَ زَ ُاآِا}: صلى اهلل عليه وسلم يقول 
الحياة فيبدأ حياته بالتوحيد ويودعها بالتوحيد ، ووظيفته في التوحيد وظيف  المسلم في - 6

الحياة إقام  التوحيد ، والدعوة إلى التوحيد ، ألن التوحيد يوحد الم ؤمنين ويجمعه م   
فنسأل اهلل أن . على كلم  التوحيد  . يجعل التوحيد آخر كالمنا 
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 :من فضائل التوحيد 
 .{ مَلَمْ  َلئبُِِاائ إِميَانَُِم لِظُلئمٍ أُمْلَئ كَ لَُِمُ األَمْنُ مَ ُم مُِّْتََُمنَ الَّذ  نَ آمَنُاائ}: قال اهلل تعالى - 1
عن عبداهلل بن مسعود قال لما نزلت هذه اآلي  شق ذل  على المسلمين ، وقالوا أينا ال  

ليس ذل  ، إنما ه و الش ر  ،   : ) يظلم نفسه ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فهذه اآلي  تبشر .  { َا لُنَيَّ لَا تُشْرِكئ لِاللَّه  إِنَّ الشِّهرْكَ لَظُلئهمٌ عَظ هيمٌ   }: ا قول لقمان البنه ألم تسمعو

المؤمنين الموحدين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشر  ، فابتعدوا عنه ، أن لهم األمن التام 
 . من عذاب اهلل في اآلخرة ، وأولئ  هم المهتدون في الدنيا 

اإليمان بضع وستون شعب  ، فأفضلها قول ال إله إال اهلل : ) صلى اهلل عليه وسلم وقال - 2
 ( . ، وأدناها إماط  األذى عن الطريق

لفضيل  الشيخ عبداهلل خياط م ا  ( دلي ل المسل م في االعتقاد والتطهير)جاء في كتاب - 3
م عص مته ق د   التوحيد يسبب السعادة ويكفر الذنوب ، المرء بحكم بشريته وعد: يلي 

تنزلق قدمه ، ويقع في معصي  اهلل ، فإذا كان من أهل التوحيد الخالص م ن ش وائب   
الشر  ، فإن توحيده هلل ، وإخالصه في قول ال إله إال اهلل ، يكون أكب ر عام ل ف ي    
سعادته وتكفير ذنوبه ومحو سيئاته ، كما جاء في الحديا عن رس ول اهلل ص لى اهلل   

أن ال إله إال اهلل وحده ال ش ري  ل ه ، وأن محم دًا عب ده     من شهد : ) عليه وسلم 
ورسوله ، وأن عيسى عبداهلل ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من ه ، والجن     

 ( . حق ، والنار حق ، أدخل اهلل الجن  على ما كان من العمل
ن    أي أن جمل  هذه الشهادات التي يشهدها المسلم بهذه األصول تستوجب دخوله الج 

دار النعيم ، وإن كان في بع ض أعماله مآخذ وتقصيرات ، كما ج اء ف ي الح ديا    
يا ابن آدم إن  لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال : ) قال اهلل تعالى : القدسي 

 ( . تشر  بي شيئًا أتيت  بقرابها مغفرة
 

 :نواقض ال إله إال اهلل 
ال يقع فيها ، فيخرج من اإلسالم الذي أكرمه اهلل به على المسلم أن يتعلم هذه النواقض حتى 

- :، فيموت كافرًا ، وأهم هذه النواقض 
األولياء األموات أو األحياء الغائبين لقول  دعاء غير اهلل كدعاء األنبي اء أو  - 1
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أي  -.  {فَإِنَّههكَ إِذِا مِّههنَ الظَّههال ِ نيَ مَإَ تَههَْعُ م ههن دُمنِ اللهههه  مَهها إَ  َنفَُِههكَ مَإَ  َضُههرُّكَ فَههإِن فََِلئههتَ  }: اهلل تع  الى 
 .  -المشركين 

الند  -( من مات وهو يدعو من دون اهلل ندًا دخل النار: ) وقوله صلى اهلل عليه وسلم  
 . -المثيل والشري  : 

اشمئزاز القلب من توحيد اهلل ، ونفوره من دعائه واالستغاث  به وح ده ، وانش راح   - 2
رسل أو األولياء األموات أو األحياء الغائبين ، وطلب المعون  م نهم  القلب عند دعاء ال

مَإِذَا ذُك رَ اللَّهُ مَحََْهُ اشَِْأَزََّْ آُلُااُ الَّذ  نَ لَا  ُؤْم نُانَ لِالئِخ رَة  مَإِذَا ذُك رَ }: لقوله تعالى عن المشركين 

 .{ الَّذ  نَ م ن دُمن ه  إِذَا  ُمْ  َِْتَبْش رُمنَ
طبق اآلي  على الذين يحاربون من يستعين باهلل وحده ويقولون عنه وهابي ، إذا وتن)  

 ( .علموا أن الوهابي  تدعو للتوحيد
أي أذبح لرب   ، وقول ه   { فَصَلَّ ل رَلِّكَ مَانئحَرْ}: الذبح لرسول اهلل أو ولي لقول اهلل تعالى - 3

 ( . لعن اهلل من ذبح لغير اهلل: ) صلى اهلل عليه وسلم 
: النذر لمخلوق على سبيل التقرب والعبادة له ، وهي هلل وحده ، قالت امرأة عم ران  - 4

 .{ إِذئ آَالَت  امْرَأَةُ ع ِْرَانَ رَاِّ إِنَّي نَذَرَُْ لَكَ مَا ف ي لَطئن ي مُحَرَّرًا}
: الطواف حول القبر بني  التقرب والعبادة له ، وهو خاص بالكعب  ، لقول اهلل تع الى  - 2

 . { لئيَطَّاَّفُاا لِالئبَيْت  الئَِت يقِمَ}
 . { فََِلَيْه  تَاَكَّلُاائ إِن كُنتُم مُِّْل ِ نيَ}: االعتماد والتوكل على غير اهلل ، لقول اهلل تعالى - 6
الركوع أو السجود بني  العبادة للملو  أو العظماء األحياء أو األم وات إال إن يك ون   - 8

 .عبادة هلل وحده جاهاًل ألن الركوع والسجود 
إنكار ركن من أركان اإلسالم المعروف  كالصالة والزكاة والصوم والحج ، أو إنكار ركن - 7

وهي اإليمان باهلل ومالئكته ورسله واليوم اآلخر ، وبالقدر خي ره  : من أركان اإليمان 
 . وشره ، وغير ذل  مما هو معلوم من الدين بالضرورة 

هي  ش  من تعاليمه في العبادات أو المعامالت ، أو االقتصاد ، كراهي  اإلسالم ، أو كرا- 9
 .{ ذَل كَ لِأَنَُِّمْ كَرِ ُاا مَا أَن َلَ اللَّهُ فَأَحْبَََ أَعَِْالَُِمْ}: أو األخالق لقوله تعالى 

الحديا الصحيح ، أو بحكم م ن أحك ام    االستهزاء بش  من الق رآن ، أو  - 11
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لَ}: اإلسالم ، لقوله تعالى  ئ ن سَأَلئتَُِمْ لَيَُْالُنَّ إِنََِّا كُنَّا نََُاضُ مَنَلئَِبُ آُلئ أَلِاللهه  مَآ َات هه  مَرَسُهال ه  كُنهتُمْ    مَ

ُِْم             *  تَِْهتَِْ ِؤُمنَ  َِهذَّْا َطِ  َفهِة ِلهَأنَّ ِْهُف َعهن َطِ  َفهٍة مِّهنُ ْم ُن ََ ِإمَيهان ُ ْم ِإن نَّ ِْه َْ َكَفهْرُتم َل َِْتهذ ُرمائ َآه َإ َت

 .{ ائ مُجْرِم نيَكَانُا
إنكار ش  من القرآن الكريم ، أو األحاديا الصحيح  مما يوجب الردة ع ن ال دين إذا   - 11

 .تعمد ذل  عن علم 
شتم الرب أو لعن الدين أو سب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، أو االستهزاء بحال   ،  - 12

 . أو نقد ما جاء به مما يوجب الكفر 
 ، أو صفاته ، أو أفعاله الثابت  في الكتاب والسن  الص حيح   إنكار ش  من أسماء اهلل- 13

 . من غير جهل وال تأويل 
عدم اإليمان بجميع الرسل الذين أرسلهم اهلل لهداي  الناس ، أو انتقاص أحدهم لقول ه  - 14

 . {إَ نُفَرِّقُ لَيْنَ أَحٍََ مِّن رُّسُل ه }: تعالى 
قد عدم صالحي  حكم اإلسالم أو أجاز الحكم بغيره لقوله الحكم بغير ما أنزل اهلل إذا اعت- 12

 . {مَمَن لَّمْ  َحْ ُم لَِِا أَن َلَ اللههُ فَأُمْلَئ كَ  ُمُ الئ َاف رُمنَ}: تعالى 
التحاكم لغير اإلسالم ، وعدم الرضا بحكم اإلسالم أو يرى في نفسه ضيقًا وحرجًا ف ي  - 16

أَنفُِ هِِمْ     ُؤْم نُانَ حَتَّىَ  ُحَ َُِّاكَ ف يَِا شَجَرَ لَيْنَُِمْ ثُمَّ إَ  َجَُِمائ ف يفَ َ مَرَلِّكَ إَ}: حكمه لقوله تعالى 

 .{ حَرَجًا مَِِّّا آَضَيْتَ مَ َُِلَُِّاائ تَِْل يًِا
إعطاء غير اهلل حق التشريع كالديكتاتوري  ، أو الديمقراطي  ، أو غيرها ممن يسمحون - 18

َِّ ِن َمها َلهْم         }: اهلل ، لقوله تعالى بالتشريع المخالف لشرع  ُِهم مِّهَن اله ُِهْم ُشهَرَكاء َشهَرُعاا َل َأْم َل

 . { َأئذَن لِه  اللَّهُ
تحريم ما أحل اهلل ، أو تحليل ما حرم اهلل ، كتحليل بعض العلماء الربا غي ر مت أول ،   - 17

 . {مَأَحَلَّ اللههُ الئبَيْعَ مَحَرَّمَ الرِّلَا}: لقوله تعالى 
كالش يوعي  الملح دة ، أو الماس وني  اليهودي   ، أو     : اإليمان بالمبادئ الهدام    - 19

االشتراكي  الماركسي  ، أو العلماني  الخالي  من الدين ، أو القومي  التي تفض ل غي ر   
بَهلَ م نْههُ   مَمَن  َبْتَهغِ غَيْهرَ اسِسْه َمِ د  نًها فَلَهن  ُْئ     }: المسلم العربي على المسلم األعجمي ، لقوله تعالى 
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 . {مَ ُاَ ف ي اآلخ رَة  م نَ الئََاس رِ نَ
مَمَن  َرْتََ دْ م ن ُمْ عَن د  ن ه  فَيَُِهتْ مَ ُهاَ   }: تبديل الدين واالنتقال من اإلسالم لغيره لقوله تعالى - 21

 . {ااُ النَّارِ  ُمْ ف يَِا خَال َُمنَكَاف رٌ فَأُمْلَئ كَ حَبِطَتْ أَعَِْالُُِمْ ف ي الَُّنئيَا مَاآلخ رَة  مَأُمْلَئ كَ أَصْحَ
إَّ  َتََّ هذ   }مناصرة اليهود والنصارى والشيوعيين ومعاونتهم على المسلمين لقوله تعالى - 21

أَن تَتَُّْههاائ م ههنُِْمْ تَُْههاةً   الئُِؤْم نُههانَ الئ َههاف رِ نَ أَمْل يَههاء م ههن دُمْنِ الئُِههؤْم ن نيَ مَمَههن  َفئَِههلئ ذَل ههكَ فَلَههيْسَ م ههنَ اللهههه  ف ههي شَههيْءٍ إِإَّ    

 .{ مَ ُحَذَّرُكُمُ اللههُ نَفئَِهُ مَإِلَى اللهه  الئَِص ريُ
عدم تكفير الشيوعيين المنكرين لوجود اهلل ، أو اليهود والنصارى ال ذين ال يؤمن ون   - 22

 ْهلِ الئ  تَهااِ   إِنَّ الَّهذ  نَ كَفَهرُما م هنْ أَ   }: بمحمد صلى اهلل عليه وسلم ، ألن اهلل كفرهم فق ال  

 . {مَالئُِشْرِك نيَ ف ي نَارِ جََِنَّمَ خَال َ  نَ ف يَِا أُمْلَئ كَ  ُمْ شَرُّ الئبَرِ َّة 
 : ما في الكون إال اهلل، حتى قال زعيمهم : وهو : قول بعض الصوفيين بوحدة الوجود - 23
 وما اهلل إال راهب في كنسي    وما الكلب والخنزير إال إلهنا 
 . فحكم العلماء عليه بالقتل فأعدم ( أنا هو ، وهو أنا: ) زعيمهم الحالج وقال  

القول بانفصال الدين عن لدول  ، وأنه ليس في اإلسالم سياس  ألنه تك ذيب للق رآن   - 24
 . والحديا والسيرة النبوي  

إن اهلل سلم مقاليد األمور لبعض األولياء من األقط اب ، وه ذا   : قول بعض الصوفي  - 22
 .{ لَهُ مََْال يَُ الََِِّامَاَ  مَالئأَرْضِ}:شر  في أفعال الرب سبحانه يخالف قوله تعالى 

إن هذه المبطالت أشبه بنواقض الوضوء ، فإذا فعل المسلم واحدًا منها ن فليجدد إس المه ،  
وليتر  المبطل وليتوب إلى اهلل قبل أن يموت فيحبط عمله ، ويخلد في نار جه نم ، ق ال اهلل   

 . {لَئ نْ أَشْرَكئتَ لَيَحْبَطَنَّ عََِلُكَ مَلَتَ ُانَنَّ م نَ الئََاس رِ نَ}: تعالى 
اللهم إنا نعوذ ب  من أن نشر  ب  شيئًا : ) وعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نقول 

 ( . نعلمه ، ونستغفر  لما ال نعلم
 

 :وحدة الوجود في الظالل 
ولما قرأته وجدت وح دة الوج ود ف ي    ( سيد قطب)ن لمؤلفه كنت مولعًا بظالل القرآ- 1
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تفسير أول سورة الحديد وسورة اإلخالص ، وغيرها من األخطاء الت ي تتن افى م ع    
كناي  ع ن الس يطرة   : عقيدة اإلسالم كقوله عن تفسير االستواء الوارد في عدة آيات 

ف ي  : بي العالي    والهيمن  ، وهذا مخالف للتفسير الوارد في البخاري عن مجاهد وأ
 .عال وارتفع : ، قال مجاهد وأبو العالي  { ثُمَّ اسْتَاَى إِلَى الََِِّاء فََِاَّا ُنَّ}: قوله تعالى 

: علق على كالم أخي  في الظالل ، فقال لي : وقلت له ( محمد قطب)ذكرت ذل  ألخيه - 2
 . أخي يتحمل مسئولي  كالمه 

ش هادة ال إل ه إال اهلل   : ) ر نشر كتابي الجديد وبعد سنتين طلبت مني إحدى دور النش 
وحدة الوجود عند الص وفي   : فذكرت فيه من نواقض الشهادتين ( . محمد رسول اهلل
ذكر ( محمد قطب)لمؤلفه ( ال إله إال اهلل عقيدة وشريع  ومنهج حياة) وقرأت في كتاب 

أنت : ه هاتفيًا ، قلت له فيه نواقض ال إله إال اهلل ، ولم يذكر وحدة الوجود ، فاتصلت ب
أنا أطالب  بالتعليق في الحاشي  امتث ااًل  ( في ظالل القرآن)مشرف على طبع  الشروق 

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن ل م  : ) ألمر النبي صلى اهلل عليه وسلم القائل 
ُتغير  وأنت تستطيع أن( . يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذل  أضعف اإليمان

شكر اهلل سعي  ، فشكرته على ذل  ، وطلبت من ه نس خ    : بلسان  وقلم  ، فقال لي 
 . فيها تعليقه على وحدة الوجود فسكت ، وأسأل اهلل أن يوفقه لذل  

قمت بزيارة ألحد العلماء البارزين وعنده أحد مدرسي العقيدة اإلسالمي  ، وذكرت ل ه  - 3
ذل  ، وأحضر كتاب الظالل من مكتبته وبدأ يق رأ  وحدة الوجود في الظالل ، فاستغرب 

ولقد أخذ المتص وف  به ذه   : فيه من أول تفسير سورة الحديد ، حتى وصل إلى قوله 
الحقيق   األساسي  الكبرى وهاموا فيها وبها ، وسلكوا إليها مسال  ش تى ، بعض هم   

 من وراء ك ل  أنه رأى اهلل: إنه يرى اهلل في كل ش  في الوجود ، وبعضهم قال : قال 
أنه رأى اهلل فلم ير غيره في الوج ود ، وبعض هم   : ش  ف ي الوجود ، وبعضهم قال 

 .إنه رأى اهلل فلم ير غيره في الوجود : قال 
وكلها أقوال تشير إلى الحقيق  إذا تجاوزنا عن ظاهر األلفاظ القاصرة في هذا المجال ،  

أهمل وا الحي اة به ذا التص ور ،     إال أن ما يؤخذ عليهم على وجه االجمال هو أنهم 
واإلسالم في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدر  هذه الحقيق  ويعيش بها 

 . ولها 
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 . عليها ( محمد قطب)فأنكر العلماء الموجودون هذه الوحدة ، ووافقوا على أن ُيعلق  
ل م ُيص رح   كالم في كتبه يخالف وحدة الوج ود لكن ه    -يرحمه اهلل  -ولسيد قطب - 4

بالرجوع عنها ، وله كتابات جيدة ، ولكنه ليس بمعصوم ألنه بشر يخط  ، فالواج ب  
 ( . الدين النصيح ) بيان هذه األخطاء نصيح  للقراء وفي هذا الحديا 

الم ورد  )وهنا  أخطاء كثيرة في ظالل القرآن جمعها الشيخ عبداهلل الدويش في كتابه - 2
أضواء إسالمي  على عقيدة س يد قط ب   )وكتاب ( لظاللالزالل في التنبيه عن أخطاء ا

للشيخ ربيع بن هادي فليرجع إليها ، وليت الشيخ محمد قط ب أخ ذ به ذه    ( وأفكاره
األخطاء وعلق عليها في طبع  الشروق ألنه مشرف عليها فهو مسئول أمام اهلل عنه ا  

 . ، وأسأل اهلل أن يوفقه في ذل  
 

 :ال تصدق الدجالين 
من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عل ى  : )  عليه وسلم قال صلى اهلل

 ( . محمد
يحرم تصديق المنجم والكاهن والعراف والساحر والرمال والمندل وغيرهم ممن يدعى العل م  

مَ ُهاَ  }:بما في النفس ، أو بالماضي والمستقبل ، ألن ذل  من اختصاص اهلل وحده كم ا ق ال   

 .  { آُل لَّا  َِْلَمُ مَن ف ي الََِِّامَاَ  مَالئأَرْضِ الئغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}،  {لِذَاَ  الصَُُّمرِعَل يمٌ 
وما يقع من الدجالين إنما هو التخمين والمصادف  ، وأكثره كذب من الشيطان ال يغتر ب ه إال  

ما أصبحوا فق راء  ناقص العقل ، ولو كانوا يعلمون الغيب الستخرجوا الكنوز من األرض ، ول
يحتالون على الناس ألكل مالهم بالباطل ، وإن كانوا صادقين فليخبرونا عن أس رار اليه ود   

 . إلحباطها 
 :أركان ال إله إال اهلل 

 .اإلثبات : النفي ، والركن الثاني : الركن األول : لها ركنان 
 . ات والمراد بالنفي نفي اآللهي  عّما سوى اهلل تعالى من سائر المخلوق

والمراد باإلثبات إثبات اإللهي  هلل سبحانه فهو اإلله الحق وما سواه من اآلله  الت ي اتخ ذها   
 . المشركون فكلها باطل  

ذَل كَ لِأَنَّ اللَّهَ  ُاَ الئحَقُّ مَأَنَّ مَا  ََْعُانَ م ن دُمن ه   ُاَ الئبَاط لُ } {مَأَنَّ اللَّهَ  ُاَ الئَِل يُّ الئ َبِريُ



 (37) 

اهلل إل ه ،  : فدالل  ال إله إال اهلل على إثبات إلهيته أعظم من دالل  قوله : مام ابن القيم قال اإل
ال إله إال اهلل فإنه يقتضي حصر : ال ينفي إلهي  ما سواه بخالف قول ( اهلل إله)وهذا ألن قول 

على االختراع األلوهي  هلل ونفيها عّما سواه ، وقد غلط غلطًا فاحشًا من فسر اإلله بأنه القادر 
 .فقط 

 

 :من فوائد ال إله إال اهلل 
لهذه الكلم  إذا قيلت صدق واخالص وعمل بمقتضاها ظاهرًا أو باطنًا فوائد حميدة على الفرد 

- :والجماع  من أهمها 
اجتماع الكلم  التي ينتج عنها حصول القوة للمسلمين واالنتصار على ع دوهم ألنه م   - 1

.  {مَاعْتَص هُِاائ لِحَبْهلِ اللههه  جَِ يًِها مَإَ تَفَرَّآُهاائ     }:احدة كما قال تع الى  يدينون بدين واحد وعقيدة و
مَأَلَّفَ لَيْنَ آُلُالِِِمْ لَاْ *  مَإِن  ُرِ َُمائ أَن  ََئََعُاكَ فَإِنَّ حَِْبَكَ اللههُ  ُاَ الَّذ ََ أَ َََّكَ لِنَصْرِه  مَلِالئُِؤْم ن نيَ}: وقال تعالى 

 . {ا ف ي األَرْضِ جَِ يِاِ مَّا أَلَّفَتْ لَيْنَ آُلُالِِِمْ مَلَ  نَّ اللههَ أَلَّفَ لَيْنَُِمْ إِنَّهُ عَ ِ  ٌ حَ  يمٌأَنفَْئتَ مَ
إِنَّ }: واالختالف والتناحر في العقيدة يسبب التفرق والنزاع والتناحر كما قال اهلل تعالى 

 . {ا لَِّْتَ م نُِْمْ ف ي شَيْءٍالَّذ  نَ فَرَّآُاائ د  نَُِمْ مَكَانُاائ ش يًَِ
 . { فَتََْطَُِّاا أَمْرَ ُم لَيْنَُِمْ زُلُرًا كُلُّ ح  ْاٍ لَِِا لَََ ِِْمْ فَرِحُانَ}: وقال تعالى 

فال يجمع الناس سوى عقيدة اإليمان والتوحيد التي هي مدلول ال إله إال اهلل ، واعتب ر  
العرب في الجاهلي   متف رقين فجمعه م     كان: ) ذل  بحال  العرب قبل اإلسالم وبعده 

 ( . اإلسالم
توفر األمن والطمأنين  في المجتمع الموحد الذي يدين بمقتضى ال إله إال اهلل ألن ك اًل  - 2

من أفراده يأخذ ما أحل ويتر  ما حرم عليه تفاعاًل مع عقيدته التي ُتملى عليه ذل   ،  
  التعاون والمحب  والم واالة ف ي   فينكف عن االعتداء والظلم والعدوان ويحل محل ذل

 . {إِنََِّا الئُِؤْم نُانَ إِخْاَةٌ}: اهلل عماًل بقوله تعالى 
يظهر هذا جليًا في حال  العرب قبل أن يدينوا بهذه الكلم  وبعد ما دانوا بها ، فقد كانوا 
من قبل أعداء متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب ، فلما دانوا به ا أص بحوا   

مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّ اِر  }: ة متحابين كما قال اهلل تعالى إخو
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ََاء َفهَألََّف َلهْيَن         }: وق ال تع الى   .  {لَيْهنَُِمْ ُرَحَماء  َِهَة اللههه  َعَلهْيُ ْم ِإذئ ُكنهُتْم َأْعه ِْ َماذئُكهُرمائ ن 

 . {ت ه  إِخْاَانِاآُلُالِ ُمْ فَأَصْبَحْتُم لِن َِِْ
حصول السيادة واالستخالف في األرض وصفاء الدين والثبوت أمام تي ارات األفك ار    31

مَعَََ اللَّهُ الَّذ  نَ آمَنُاا م ن ُمْ مَعَِ لُاا الصَّال حَاَ  لَيَِْتََئل فَنَُِّم ف ي }: والمبادئ المختلف  كما قال تعالى 

 نَ م ن آَبْل ِِمْ مَلَيَُِ َّنَنَّ لَُِمْ د  نَُِمُ الَّذ َ ارْتَضَى لَُِمْ مَلَيُبََِّلَنَُِّم مِّن لََِْ  خَاْف ِِمْ الئأَرْضِ كََِا اسْتََئلَفَ الَّذ 

 . {أَمْنًا  َِْبَُُمنَن ي لَا  ُشْرِكُانَ لِي شَيْئِا مَمَن كَفَرَ لَََِْ ذَل كَ فَأُمْلَئ كَ  ُمُ الئفَاس ُْانَ
مطالب العلي  بعبادته وحده ال شري  له الذي ه و معن ى   فربط سبحانه حصول هذه ال

 . ومقتضى ال إله إال اهلل 
حصول الطمأنين  النفسي  واالستقرار الذهني لمن قال ال إله إال اهلل وعمل بمقتض اها  - 4

ألنه يعبد ربًا واحدًا يعرف مراده وما يرضيه فيفعله ويعرف م ا يس تخطه فيجتنب ه    
ة كل واحدة منها له مراد غير مراد االخر ، كما قال تع الى  بخالف من يعبد آله  متعدد

 . {أَأَرْلَااٌ مُّتَفَرِّآُانَ خَيْرٌ أَمِ اللههُ الئاَاح َُ الئََِّْارُ}: 
ِْهَتِاَ اِن َم          }: وقال تعالى  ًِا لََّرُجهٍل َ هلئ َ  ُِهاَن َمَرُجِلها َسهَل ثَلِها  َضَرَا اللَُّه َمَثِلها رَُّجِلها ف يهه  ُشهَرَكاء ُمَتَشاك 

 .{ الئحََُِْ ل لَّه  لَلئ أَكئثَرُ ُمْ لَا  َِْلَُِانَ
هذا مثل ض ربه اهلل س بحانه للمش ر  والموح د ،     : قال اإلمام ابن القيم رحمه اهلل 

فالمشر  بمنزل  عبد يملكه جماع   متن ازعون مختلف ون متش احنون ، والرج ل      
 .الس  الخلق : المتشاكس 

ُشبه بعبد يملكه جماع  متنافسون في خدمته ال يمكنه فالمشر  لما كان يعبد آله  شتى 
أن يبلغ رضاهم أجمعين ، والموحد لما كان يعبد اهلل وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد 
قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه فهو في راح  من تشاحن الخلطاء 

مته له وش فقته علي ه   فيه بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأف  مالكه ورح
 .وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه ، فهل يستويان هذان العبدان 

حُنَفَهاء ل لَّهه    }: حصول السمو والرفع  ألهل ال إله إال اهلل في الدنيا واآلخرة كما قال تعالى - 2

َِاء َف         َِّه َِها َخهرَّ م هَن ال ِْهِاَ ِلهه  الهرِّ ُا ف هي َمَ هاٍن        َغْيَر ُمْشِرك نَي ِلهه  َمَمهن ُ ْشهِركئ ِلاللَّهه  َفَ َأنَّ َئَطُفهُه الطَّْيهُر َأْم َت َت
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، فدلت اآلي  على أن التوح يد علو وارتفاع وأن الش ر  هب وط وس فول     {سَهح يقٍ 
 , وسقوط 

شبه اإليمان والتوحيد في عل وه وس عته وش رفه    : قال العالم  ابن القيم رحمه اهلل 
إلى األرض واليها يصعد منها ، وشبه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه ، فمنها هبط 

تار  اإليمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيا التضييق الشديد 
واآلالم المتراكم  والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل مم زق بالش ياطين الت ي    

ب ه   يرسلها اهلل تعالى وتؤزره وتزعجه وتقلفه إلى مظان هالكه ، والريح التي تهوي
في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله إلى إلقاء نفسه في أسفل مك ان وأبع ده ع ن    

 . السماء 
أمرت أن أقاتل الن اس  : ) عصم  الدم والمال والعرض ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم - 6

 ( . حتى يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها 
أنهم إذا قالوها وامتنعوا من القيام بحقه ا وه و أداء م ا    : معناها :  (بحقها) وقوله 

تقتضيه من التوحيد واالبتعاد عن الشر  والقيام بأركان اإلسالم أنها ال تعصم أم والهم  
وال دماءهم بل ُيقتلون وتؤخذ أموالهم غنيم  للمسلمين كما فعل النبي صلى اهلل علي ه  

 . وسلم وخلفاؤه 
لم  آثار عظيم  على الفرد والجماع  في العبادات والمعامالت واآلداب هذا ، ولهذه الك

 .واألخالق 
 . وباهلل التوفيق ،، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

 
 :دعاء الليل المستجاب 

ال إل ه إال اهلل  : من تعار من الليل فقال حين يستيقظ : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وحده ال شري  له ، له المل  وله الحمد يحي ويميت ، بيده الخير وهو على كل ش  ق دير ،  
سبحان اهلل ، والحمد هلل ، وال إله إال اهلل ، واهلل أكبر ، وال حول وال قوة إال باهلل ، ث م ق ال   

 ( . اللهم أغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صالته
دعاء من أجل شفائي من األمراض التي أصابتني فشفاني اهلل ، وقرأته من أج ل  قرأت هذا ال

تيسير بعض األعمال المتعب  ، فسهل اهلل لي وأراحني من معاناتها ، بفضل اهلل ثم بقراءة هذا 
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 . الدعاء 
إني أنصح كل مسلم إذا وقع في أي مشكل  ، أن يلجأ إلى اهلل وحده ، ويقرأ هذا الدعاء م ع  

باألسباب التي أمر اإلسالم بها كاالستعداد للجهاد ، وأخ ذ ال دواء للم ريض ال س يما     األخذ 
األدوي  الواردة في الطب النبوي كالعسل ، والحب  السوداء ، وماء زم زم ، وغيره ا م ن    

 .العالجات المفيدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 . أشهر أال إله إال اهلل  :حين يقول المؤذن ( 1)
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 .أعترف : أبوء ( 2)

بل كثير من هذه المجتمعات يضفون على أن اس ص فات اإلل ه ،    : يعلق الشيخ ربيع بن هادي قائاًل ( 3)
كاعتقادهم أنهم يعلمون الغيب ، يتصرفون في الكون ، ويفرجون الكروب ، ويتقدمون له م بالش عائر   

، والدعاء والخوف ، والرجاء والتوكل والطواف بقبورهم ، وتعظ يم  التعبدي  من االستغاث  في الشدائد 
هذه القبور ، وإقام  األعياد واالحتفاالت والموالد لهذه األضرح  ، وشد الرحال إليها وتق ديم ال ذبائح   

من أنواع ( سيد قطب)والنذور باألموال الطائل  لها ، كل هذه األمور وغيرها من أنواع الشر  ال بعدها 
 .ونحن ال نكفر إال من قامت عليه الحج  ( ال إله إال اهلل: )الناقض  للتوحيد المنافي  لمعنى  الشر 

 . وهي تقاليدها لناس البدل  األفرنجي  والكرافت وحلق اللحي  ( 4)

 . وهذا واضح في  تكفير المجتمعات اإلسالمي  ( 5)

 .العمل الصالح ، وعدم الشر  بالعبادة حسب فهم اآلي  ( 6)

 .اإلشارة إلى أن اإلسالم نسخ شريع  موسى ( 7)

 . اعترض على التحريق ابن عباس والدليل معه( 8)
 .الحكام المسلمون إذا لم يأمروا بمعصي  : المراد باألولى األمر ( 9)

 .الخوارج هم الذين يكفرون المسلم بارتكاب الكبائر ( 10)
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  بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم

  wwwwww..44kkoottoobb..ccoomm  قعكم قعكم مت بفضل اهلل التحميل من مومت بفضل اهلل التحميل من مو

بني األصدقاء بني األصدقاء   نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقعنرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع

  واألقارب ويف املنتدياتواألقارب ويف املنتديات

 يكن لنا مجيعا بإذن اهلل صدقة جارية
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